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Resumo  

Este relatório pretende ser um documento reflexivo e ilustrativo da atividade 

profissional desenvolvida pelo autor num momento importante e decisivo da 

sua  carreira – a elaboração da Carta Desportiva Municipal de Matosinhos. São 

por isso, aqui, explorados, a investigação prévia, os métodos utilizados, os 

objetivos definidos, as metas alcançadas, as inerentes dificuldades e as 

principais reflexões daí emergentes, numa perspetiva construtora de formação 

e experiência profissional do autor. 

Consciente da importância das autarquias no desenvolvimento do desporto e 

da grande atenção que o mesmo tem merecido a nível local, definiu o autor, 

como objetivo primeiro, espelhar neste relatório os vários passos tomados na 

elaboração da referida Carta Desportiva e as implicações que a publicação da 

mesma teve, ao longo desta última década, nas opções políticas do município 

de Matosinhos. 

O presente relatório está estruturado em diferentes partes: O enquadramento 

biográfico, a exploração dos vários conceitos sobre o Desporto para Todos, o 

Desporto e as Autarquias e, finalmente, a problemática dos conceitos e da 

envolvência das Cartas Desportivas. Procedemos, em seguida, à 

caracterização de Matosinhos e do seu parque desportivo, que constitui, a final, 

o nosso universo de estudo (2004 até 2013), segundo uma análise descritiva.

Depois de elaborarmos este relatório, ficamos ainda mais com consciência de 

que, como já antes pensávamos, a promoção e aproximação do desporto aos 

seus potenciais utilizadores, no sentido da inclusão de um cada vez maior 

número de pessoas, depende, em geral, das opções politicas tomadas a nível 

central e, em particular, das opções politicas a nível local e da sua efetiva 

aplicabilidade no terreno, quer em termos de planeamento, quer em termos da 

sua  execução.  

PALAVRAS-CHAVE: Desporto para Todos; Desporto e Autarquias; Política 

Desportiva; Instalações Desportivas; Carta Desportiva Municipal e Matosinhos. 
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Abstract 

This report intends to be a reflective and illustrative document of the 

professional activity developed by the author in an important and decisive 

moment of his career - the elaboration of the Municipal Sport Chart of 

Matosinhos. 

Therefore, we will explore, in this document, the research, the methods used, 

the goals settled, the goals achieved, the inherent difficulties and main 

reflections under the author’s perspective of his training and professional 

experience. 

Being aware of the importance of the City Hall in the development of the 

practice of sports and the special attention that it has received locally, the 

author has defined, as his first objective, to reflect the various steps taken in the 

elaboration of the Sports Chart, and the implications of its publication, over the 

last decade, in the Matosinhos’s City Hall political choices. 

The following report is organized in four different parts: The biographical 

framework, the exploration of various concepts on Sports for All, Sport and 

Local Authorities, and finally the concept‘s analysis and Sport’s Charters 

different issues. We will proceed then to the characterization of Matosinhos and 

its sports park, which is, in the end, our universe of study (2004 to 2013), 

according to a descriptive analysis. 

After this report’s elaboration, we became even more conscious that, as we 

previously thought, the promotion of sports and its approach to the potential 

users, depends, in general, from the options policies taken centrally and, in 

particular, from the policy options at the local level and their effective 

applicability on the ground, both in terms of planning and in terms of their 

execution. 

KEYWORDS:  Sports for All; Sports and City Hall; Sports Policy; Sports 

Facilities; Municipal Sport Chart and Matosinhos. 
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1 Introdução 

O desporto tem vindo a tornar-se, nos últimos anos, componente cada vez 

mais destacada da sociedade moderna.  

É imperioso reconhecer que os antigos modelos desportivos praticados se 

foram extinguindo, pela sua incapacidade de resposta às necessidades reais 

da maioria da população. 

Como tal, tornou-se necessário compreender tais necessidades; perceber o 

real enquadramento do desporto na sociedade, ouvir a vox populi e, em função 

da tal voz, ir de encontro a um “desporto melhor”, mais eficiente nas suas 

respostas, mais adequado nas suas ofertas.  

Ora, esta aproximação do desporto às pessoas só será possível, em nossa 

opinião, se estudarmos as grandes transformações no desporto, em conjunto 

com as grandes transformações a nível global. Porque o desporto é apenas 

mais uma manifestação do estar e do ser, que se reflete na revolução global 

que tem vindo a acontecer em todos os domínios, nomeadamente económico, 

social e político. 

Assim o refere também Constantino (2002), que identifica o foco dos erros e 

insucessos na inadequação entre o modelo de organização do desporto e as 

reais necessidades de uma sociedade moderna. 

O mesmo autor indica, ainda, a necessidade de rutura e de reformulação da 

conjuntura atual, nomeadamente, pela edificação de uma política desportiva 

coerente, capaz de enunciar objetivos, sistematizar meios e definir prioridades. 

A gestão do desporto deve, por isso, a nosso ver, ser orientada segundo um 

estudo profundo e sistemático da realidade desportiva e do seu contexto, seja 

central ou local, tendo por objetivo imediato o correto diagnóstico da situação 

concreta que permita a definição das estratégias mais adequadas a incentivar e 

potenciar a prática de atividades físicas e/ou desportivas e, por objetivo final, a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 
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Também a gestão e construção de instalações desportivas e/ou recreativas 

deve ser fruto de uma reflexão séria e atenta, levando em consideração a 

diversidade das situações, as necessidades dos utilizadores e os indicadores 

disponíveis. 

Segundo Delgadinho (2011), políticas desportivas não significam 

necessariamente a construção de mais instalações, mas sim a criação de 

condições para que a generalidade da população tenha mais e melhor acesso 

ao desporto.  

De facto, e a nosso ver, também nesta área, como em outras, o mais não 

corresponde necessariamente ao melhor. É essencial considerar as condições 

específicas dum determinado modelo, dum determinado desporto, de um 

determinado foco populacional e os objetivos que se pretendem atingir, de 

modo a que sejam as instalações desportivas a corresponder às necessidades 

e expectativas dos cidadãos e não o contrário, procurando, deste modo, e 

seguindo de perto o conceito defendido por Constantino (1994), a humanização 

do desporto e dos espaços onde o mesmo se pratica. 

Tendo este entendimento como premissa, mostrou-se oportuno, a partir de 

2004, proceder a uma análise exaustiva à realidade do concelho de Matosinhos 

em termos desportivos, tendente a criar instrumentos, fiáveis, facilmente 

consultáveis e atualizáveis, que possibilitassem uma adequação cada vez 

maior das políticas e opções desportivas da autarquia às necessidades e 

pretensões dos seus munícipes. 

Este estudo tornou-se ainda mais necessário numa altura em que Matosinhos 

havia já atingido um patamar elevado de desenvolvimento em diversas áreas, 

nomeadamente no desporto, não sendo por isso viável a realização de 

investimentos não planeados que desembocassem, a final, em autênticos 

“elefantes brancos”, desajustados e inadequados. 

Justificava-se, por isso mesmo, a elaboração de uma Carta Desportiva, com o 

objetivo de, entre outros,  vislumbrar as necessidades e carências prementes e 

adequar, a tais propósitos, futuros investimentos. 
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O relatório que aqui apresentamos pretende dar conta da intervenção 

profissional do autor em tal projeto, através da profunda ligação existente entre 

as funções por si desempenhadas e o processo de desenvolvimento da Carta 

Desportiva Municipal de Matosinhos. 

Enquanto objetivo profissional, a conclusão daquele estudo, sujeito a 

monitorização e a constantes atualizações, foi uma das metas traçadas no 

plano de carreira do autor. No âmbito das suas responsabilidades, teve o autor 

por objetivo aprofundar os temas relacionados com cartas desportivas para, 

posteriormente, planear, exaustivamente, a sua consecução. 

Definiu ainda, entre outros, como prioritário, a estandardização de conteúdos, 

por meio de uma base de dados, dotando a autarquia de um arquivo digital, 

inclusive ao nível do PDM, inexistente até à data. 

Foi, a seu ver, um objetivo alcançado e um marco no seu percurso profissional. 

O facto de, durante o período de referência (2004 a 2013) ter desempenhado 

funções, numa primeira fase, até 2005, como coordenador do projeto e, 

simultaneamente, como  operacional para a sua implementação no terreno e, 

até ao corrente ano de 2013, como responsável pela sua constante 

atualização, liga o autor necessária e causalmente às decisões que dali advêm. 

Pretende-se, ainda, com o presente relatório, contribuir para a divulgação do 

estado atual do desenvolvimento desportivo em Matosinhos, através da 

identificação dos principais indicadores de caracterização das instalações 

desportivas municipais, utilizando-se, para tal, o período de referência temporal 

2004 a 2013, dado que corresponde a uma unidade de contabilização 

fundamental para a vida de uma governação. 

Para além de uma exploração relativa às definições e aos conceitos 

considerados, por nós, como mais importantes, seguindo de perto a posição de 

diversos autores de referência, procederemos também ao enquadramento e 

apresentação das respetivas opções de organização e linhas de 

desenvolvimento deles provenientes. 
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Pelo recurso à apresentação dos indicadores mais relevantes, relativamente ao 

desenvolvimento desportivo, pretende-se enunciar as principais opções do 

avanço desportivo no concelho de Matosinhos. 

Assumimos assim, desta forma, que, para além do presente capítulo, de 

carácter introdutório - de enquadramento precedido da revisão de alguma 

bibliografia dedicada à clarificação do quadro teórico-concetual relativo ao 

objeto de estudo - o relatório se orienta, metodologicamente, pela análise 

documental de didáticas relacionadas com cartas desportivas, pela 

apresentação de como se procedeu, no nosso caso, ao levantamento da oferta 

de instalações desportivas, suas características e diagnóstico estatístico, 

procedendo-se, num momento posterior, a uma análise reflexiva e conclusiva. 

Pretendemos, nesse último momento, comparar os diversos indicadores 

apresentados, em diferentes momentos temporais, fundamentar as hipóteses 

tomadas e, a final, apontar perspetivas para possíveis vias de prosseguimento. 
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1.1 Resenha biográfica 

“Não fui talhado para dissertações académicas. O meu domínio é a ação (…) ” 

Mahatma Gandhi: “A minha vida deu um livro” (Ed. Expresso, 2011). 

De uma forma geral, o percurso profissional (biografia exterior) do autor é o 

espelho das suas próprias características intrínsecas que foram, 

simultaneamente, definindo a formação do seu carácter e justificando as suas 

escolhas e intervenções nos mais diversos campos de atuação de ordem 

desportiva, criativa, lúdica, ou até pessoal. Como diria, em senso comum, 

Aristóteles, “nós somos aquilo que fazemos repetidamente”.

Anos de aprendizagem 
Formação académica 
[1999 a 2003] 
Inicia, o autor, em 1999, a sua vida estudantil no Instituto Superior da Maia 

(ISMAI) estudando Gestão de Desporto, um curso que, à data, por ser recente, 

suscitava muita curiosidade junto dos jovens estudantes, bem como muita 

expectativa na comunidade desportiva. Assim, e pela mão do Doutor Gastão 

Sousa, coordenador daquela licenciatura, foi-lhe o curso desde logo 

apresentado como uma nova ferramenta para dar resposta às solicitações do 

mercado que exigiam um novo profissional do desporto, dotado de 

capacidades que fizessem a ponte entre o desporto e o tecido empresarial – o 

gestor desportivo! 

No final daquele ano, a convite da Professora Susana Póvoas, participou, 

enquanto voluntário, no XVI Campeonato Universitário de Andebol Masculino. 

Aí, de imediato percebeu que era na ligação da formação académica à estrita 

envolvência em eventos e em macroestruturas de índole desportiva que 

poderia consolidar competências e experiências. 

No segundo ano letivo e curricular (2000 a 2001), em regime de trabalhador e 

estudante, assume funções no Centro Desportivo Universitário do Porto 

(CDUP), com o Doutor Gastão Sousa como diretor técnico. Envolvido no 

planeamento, organização e execução de diversas iniciativas, destacam-se os 

XVI Jogos Galaico-Durienses que contaram com a participação de 250 alunos 
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das Universidades da Corunha, Santiago de Compostela, Vigo, Minho, Trás-os-

Montes e Alto Douro e Porto e os vários torneios integrados nos festejos do 50º 

aniversário do CDUP onde, e uma vez mais, num âmbito académico, pôde 

contactar com a população estudantil e com diversos agentes desportivos e 

empresariais. 

No final desse ano letivo, durante o verão, no seguimento dos novos contactos 

que havia realizado, e com vontade de dar continuidade às experiências que 

vinha a acumular, candidata-se e é selecionado para se envolver, durante 3 

semanas, nas Férias Desportivas 2001, fomentadas pela câmara municipal de 

Santo Tirso, através do protocolo estabelecido com o Programa de Eliminação 

e Exploração do Trabalho Infantil (PEETI). Constatou aí, no contacto com os 

mais de 150 jovens oriundos de agregados familiares desfavorecidos, que 

deveria desenvolver capacidades motoras e formativas que lhe permitissem 

estar em permanente contacto, por via da atividade física, com públicos 

heterogéneos. 

Acumulou, nos anos seguintes, a par da formação académica, formação e 

experiência a dar aulas de natação no Clube de Propaganda da Natação (CPN) 

e nas piscinas municipais do Porto por meio de diversas associações. Estudou 

atividades aquáticas no Centro de Estudos e Formação de Atividades 

Desportivas (CEFAD), onde lhe foi concedida a Cédula de Profissional 

responsável pela Orientação e Condução do exercício de Atividades Físicas e 

Desportivas. 

Confrontado, finalmente, com a perspetiva de finalização da licenciatura (2002 

a 2003) e com a elaboração da sua tese final, e conhecedor do protocolo 

existente entre o ISMAI e o PRODEP (Programa de Desenvolvimento 

Educativo para Portugal) candidata-se a um estágio nas piscinas municipais da 

câmara municipal de Matosinhos. Desenvolve então a sua tese final sobre a 

Qualidade na Prestação de Serviços Desportivos nas várias piscinas 

municipais geridas por aquela autarquia e toma, pela primeira vez, contacto 

com a génese da empresa municipal de desporto que se estava, então, a 

constituir. 
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O gestor desportivo 
Percurso profissional 
[2003 a 2013] 
Concluída a licenciatura, faz o autor uma pós-graduação em Marketing, com 

especialização em Marketing Desportivo, no Instituto Português de 

Administração e Marketing (IPAM), em Matosinhos. 

Tendo por base todas as ferramentas e conhecimentos adquiridos, ainda em 

2003 desenvolve funções como técnico profissional de natação nas piscinas 

municipais de Matosinhos e, no início de 2004, a convite do Professor Emanuel 

Neves, chefe da divisão de gestão das piscinas na MS – Matosinhos Sport, 

EEM, assume o papel de Diretor Técnico na piscina municipal de São Mamede 

de Infesta. 

Também em 2004, numa aposta clara do, à data, Vereador do Desporto, 

Professor António Rijo e do Professor Carlos Maia, também, naquele período, 

chefe da divisão de gestão dos equipamentos desportivos municipais, aceita o 

convite para, em regime de estágio profissional, dar resposta a uma vontade 

antiga da autarquia, mediante a coordenação e execução da carta desportiva 

municipal de Matosinhos. 

E é exatamente sobre este momento e sobre este contexto que, 

independentemente da sua carreira profissional ter prosseguido e evoluído e 

apresentar-se hoje o autor, volvida uma década, como quadro técnico da 

Matosinhos Sport - enquanto técnico superior da Divisão de Comunicação e 

Marketing e coordenador do MS Fit (ginásio municipal) – nos debruçamos 

neste relatório. A opção mostrou-se, no fundo, muito facilitada: pelo facto da 

carta desportiva ter permitido, ao autor, usufruir e aplicar, durante um ano e 

meio, todos os conhecimentos adquiridos; de lhe ter permitido dar provas das 

suas capacidades; de ter servido de passaporte para integrar, da forma como 

se conhece hoje, a equipa técnica da Matosinhos Sport e essencialmente, pela 

importância de tal projeto para o município de Matosinhos, quer em termos 

práticos e históricos, quer pelo debate que suscita, inclusive também a nível 

nacional, enquanto ferramenta em constante atualização e otimização. 
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1.2 Caracterização da entidade patronal 

A aposta no desporto, e em programas municipais de atividade física, foi 

entendida desde muito cedo como uma das possibilidades de afirmação de 

Matosinhos num contexto regional.  

Matosinhos prossegue uma política desportiva oferecendo uma grande 

diversidade de atividades físicas e lúdicas, contemplando, também, uma 

programação caraterizada pela coerência e continuidade. O facto do Município 

de Matosinhos apresentar uma estrutura organizativa desportiva complexa 

levou à necessidade de simplificar essa estrutura, focando-a apenas em 

determinados objetivos desportivos, mediante a criação, para o efeito, de uma 

empresa municipal, de gestão completamente autónoma, a MS – Matosinhos 

Sport, EEM. 

A Matosinhos Sport, sob a tutela da Câmara Municipal, é o expoente da política 

do desporto no concelho, a par das sinergias criadas pela autarquia com clubes 

e instituições, através do apoio ao associativismo desportivo. Desta 

combinação de forças motrizes nasceu, na última década, a renovação e 

ampliação do parque desportivo municipal, a disponibilização de programas de 

desporto informal a todas as populações, a criação de condições à prática 

desportiva federada e não federada e a realização de eventos desportivos e de 

lazer de referência. 

Criada em Novembro de 2002, a Matosinhos Sport é uma entidade empresarial 

municipal dotada de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, 

financeira e património próprio, sujeita à tutela da Câmara Municipal de 

Matosinhos e que tem como objeto principal o planeamento, administração, 

gestão e manutenção das instalações desportivas municipais, bem como a 

promoção e realização de atividades desportivas e de programas municipais de 

fomento desportivo.  

A Matosinhos Sport é gerida por um concelho de administração constituído por 

dois administradores não executivos (um presidente e um vereador do 

desporto) e um administrador executivo. 



A empresa prevê ainda, na sua estrutura organizativa, cinco divisões

e de Manutenção, Gestão de Equipamentos e Atividades Desportivas,

Comunicação e Marketing, Administração e Finanças e Gestão de

departamentos de gestão da qualidade e de área comercial e sponsors

figura 1).

Figura 01

Segundo palavras do p

Oliveira)1, compromete-

estratégicos: 

- Garantir a disponibilização aos matosinhenses de instalações para a prática

desportiva em perfeitas condições e onde o acolhimento aos utentes seja feito

numa filosofia amiga do cidadão;

- Aumentar, de forma sustentada, o leque de serviços à disposição dos utentes

atuais e potenciais, garantindo o aumento da atratividade da empresa;

- Aprofundar a relação dos matosinhenses com a atividade física e o desporto,

intensificando a promoção da prática do desport

1 Política da Qualidade (2009). Sistema de Gestão da Qualidade da Matosinhos Sport, EEM.
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A empresa prevê ainda, na sua estrutura organizativa, cinco divisões

e de Manutenção, Gestão de Equipamentos e Atividades Desportivas,

Comunicação e Marketing, Administração e Finanças e Gestão de

departamentos de gestão da qualidade e de área comercial e sponsors

figura 1).

Figura 01  – Organigrama da MS – Matosinhos Sport, EEM

presidente do conselho de administração (Dr. Nuno

-se a Matosinhos Sport aos seguintes objetivos

Garantir a disponibilização aos matosinhenses de instalações para a prática

desportiva em perfeitas condições e onde o acolhimento aos utentes seja feito

numa filosofia amiga do cidadão; 

rma sustentada, o leque de serviços à disposição dos utentes

atuais e potenciais, garantindo o aumento da atratividade da empresa;

Aprofundar a relação dos matosinhenses com a atividade física e o desporto,

intensificando a promoção da prática do desporto informal; 

Sistema de Gestão da Qualidade da Matosinhos Sport, EEM.
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A empresa prevê ainda, na sua estrutura organizativa, cinco divisões - Técnica 

e de Manutenção, Gestão de Equipamentos e Atividades Desportivas, 

Comunicação e Marketing, Administração e Finanças e Gestão de Piscinas – e 

departamentos de gestão da qualidade e de área comercial e sponsors (cf. 

figura 1).
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- Preparar os serviços da empresa, ao nível do equipamento e da formação dos 

recursos humanos, para acompanhar o incremento da exigência dos utentes 

face à qualidade das instalações e dos serviços prestados, garantindo o 

cumprimento dos requisitos aplicáveis; 

- Potenciar a marca “Matosinhos Sport”; 

- Implementar um sistema de gestão de qualidade da empresa que melhor 

permita monitorizar a sua gestão e avaliar periodicamente a satisfação dos 

utentes face aos serviços prestados. 

Partindo destes pressupostos e procurando incrementar, melhorar e diversificar 

continuamente a oferta desportiva, a Matosinhos Sport apoia, de forma 

criteriosa, o fomento desportivo, e colabora ativamente com a Câmara 

Municipal de Matosinhos na vertente do apoio ao associativismo desportivo.  

Em Matosinhos, o principal meio de sensibilização e promoção de hábitos de 

vida saudável é o programa Põe-te a Mexer. Criado em 2007, apresenta-se 

atualmente registado como um programa simples, mas dinâmico e com forte 

componente educacional, que surgiu no sentido de proporcionar a todos, de 

forma gratuita e informal, atividades desportivas como caminhadas, exercícios 

básicos de mobilização e modalidades de fitness, devidamente orientadas 

pelos profissionais de desporto do MS Fit (o ginásio municipal que surgiu em 

2009) e acompanhadas por técnicos de saúde.  

Baseado no conceito de desporto para todos, envolve anualmente milhares de 

pessoas, de todas as idades e condições sociais, reforçando assim que o 

Desporto também pode ser uma forma de inclusão social. Foi aquele programa, 

recentemente galardoado pelo Jornal Audiência, com o prémio “Projetos e 

Ideias”. 

Reconhecendo a importância da educação psicomotora como uma 

componente indissociável do processo educativo geral da criança e perante a 

necessidade de dar resposta à carência de atividades lúdicas e pré-desportivas 

ao nível das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, a Câmara Municipal de 
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Matosinhos, em parceria com a MS - Matosinhos Sport, EEM, desenvolveu um 

programa dedicado à atividade desportiva - o programa de Expressão Físico-

Motora do 1º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Pré-Escolar. Constituído em 

1996/1997, consistiu inicialmente na disponibilização de professores de 

Educação Física, equipamentos e transportes, quando necessário, de modo a 

que todos os alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico tivessem 

uma atividade física regular e feita segundo as propostas dos Programas 

Educativos emanados pelo Ministério da Educação. 

Outro aspeto que marcou o desenvolvimento desta atividade foi o facto de, no 

ano letivo de 2001/2002, ter sido possível incluir no referido Protocolo o 

programa de Natação, apenas para os alunos do 4º ano, o que possibilitou que 

muitas crianças provenientes de agregados familiares desfavorecidos tivessem 

a oportunidade de usufruir de uma iniciação nesta modalidade. No ano letivo 

2006/2007, o Despacho nº 12 591/2006, publicado no Diário da República nº 

115 a 16 de Junho estabeleceu o programa Atividades de Enriquecimento 

Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico, passando a Atividade Física e 

Desportiva a ser incluída no plano das atividades de enriquecimento curricular 

do 1º CEB. Assim, e desde 2007, disponibiliza a autarquia equipamentos e 

transportes, de modo a que todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

tenham uma atividade física regular, em conformidade com as orientações 

emanadas pelo Ministério da Educação. 

O investimento na melhoria de condições e infraestruturas do parque escolar 

das inúmeras escolas do Concelho de Matosinhos tem assim sido uma aposta 

constante da Câmara Municipal, permitido que cada vez mais alunos possam 

beneficiar de mais e melhores condições para a prática da atividade física 

inserida no programa de atividades de enriquecimento curricular. 

A pensar nos encarregados de educação e na tentativa de proporcionar 

alternativas para ocuparem os seus educandos durante os períodos de férias 

escolares do Natal, Verão e Páscoa, também apresenta a Matosinhos Sport o 

programa Põe-te a Mexer nas Férias, destinado a crianças e jovens (6 aos 12 

anos).  
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Tendo em conta o facto da formação desportiva ser a base da pirâmide do 

desenvolvimento desportivo, a Autarquia de Matosinhos lançou, em 2005, as 

Escolas Municipais de Desporto (EMD) para dar resposta às necessidades e 

motivações desportivas das populações infantil e juvenil do Concelho de 

Matosinhos. Visam, acima de tudo, promover o gosto pela prática regular da 

atividade física bem como a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos 

relativos à interpretação e participação nas estruturas sociais no seio das quais 

se desenvolvem as atividades físicas. Arrancaram inicialmente as EMD de 

Atletismo, Ginástica, Natação, Ténis e Ténis de Mesa. No entanto, e devido a 

limitações relacionadas com a necessidade de sustentabilidade económica das 

atividades, apenas a EMD de Ginástica iniciou atividade na época 

desportiva/escolar 2012/2013. 

O Desporto Formal é, provavelmente, um dos maiores instrumentos de 

promoção da atividade desportiva. Não só pela sua componente de espetáculo 

desportivo mas também pela forma como veicula todos os seus participantes a 

modelos competitivos regulamentados que servem de complemento às 

competições federativas formais, contribuindo para o desenvolvimento 

desportivo dos atletas. 

A autarquia de Matosinhos mantém a aposta na dinamização, organização e 

apoio a eventos locais e atividades desportivas de relevo, a destacar entre 

outros: 

- 2013, Campeonato Europeu de Basquetebol Sub16fem Div. B (considerado 

pela Federação Internacional de Basquetebol – FIBA – como a “melhor 

organização de sempre”);  

- 2013, Maior aula de Judo do Mundo, inserida no “Mandela Day”; 

- 2013, 1ª Color Run da Europa; 

- 2012, Meeting Jovem de Atletismo de Matosinhos; 

- 2011 a 2013, Seleção Concelhia de Futebol Sub-14; 

- 2011, IX Jogos do Eixo Atlântico (1500 jovens atletas oriundos de 23 

concelhos portugueses e espanhóis); 

- 2011, II Corrida do Homem e da Mulher; 
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- 2011, Integração no World Bike Tour; 

- 2011, Campeonato Nacional de Tai-chi; 

- 2008, Gala de Ginástica (Federação de Ginástica de Portugal e pela 

Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos;  

- 2008 a 2010, Duatlo Matosinhos Mar Movimento e Cultura, Taça de Portugal 

e Campeonato Nacional de Juniores (Federação de Triatlo de Portugal); 

- 2007 a 2011, Taça do Mundo de Bilhar; 

- 2007, Campeonato da Europa de Karaté Shotokan. 

A par da promoção e realização de atividades de animação desportiva e de 

programas municipais de fomento desportivo, a Matosinhos Sport tem como 

objeto principal, como já referido, o planeamento, administração, gestão e 

manutenção das instalações desportivas municipais, tendo em vista, por um 

lado, a rentabilização física e financeira dos espaços e, por outro, a prestação 

de um serviço público, a saber: 

Grandes Campos 

Campo de Futebol de 11 da Zona Desportiva de Leça da Palmeira; 

Campo de Futebol de 7 da Zona Desportiva de Leça da Palmeira. 

Campo de Ténis 

Campo de Ténis de Santa Cruz do Bispo. 

Pista de Atletismo  

Pista de Atletismo do complexo Desportivo de Leça da Palmeira. 

Pavilhões e Salas de Desporto 

Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos; 

Pavilhão Municipal de Custoias; 

Pavilhão Municipal da Zona Desportiva de Leça da Palmeira; 

Pavilhão Municipal de Guifões; 

Pavilhão Municipal do Padrão da Légua; 

Pavilhão Municipal de Santa Cruz do Bispo;  

Pavilhão Municipal da Senhora da Hora; 



14 

 

Pavilhão da escola EB de Matosinhos; 

Pavilhão da Escola Óscar Lopes; 

Pavilhão da Escola EB de Leça da Palmeira; 

Piscina Municipal de Custoias; 

Piscina Municipal de Guifões; 

Piscina Municipal de Leça do Balio; 

Piscina Municipal de Matosinhos; 

Piscina Municipal de Perafita; 

Piscina Municipal de São Mamede de Infesta; 

Piscina Municipal da Senhora da Hora; 

Piscina das Marés; 

Piscina da Quinta da Conceição. 

Com a experiência e maturidade adquiridas, a Matosinhos Sport é hoje  o 

motor impulsionador de todas as atividades desportivas no concelho de 

Matosinhos, abarcando diferentes idades, motivações e modalidades. 

A concentração do foco de atuação, a nível desportivo, numa só entidade – a 

 Matosinhos Sport-, com a inerente agilização de meios e procedimentos, deu-

lhe uma mais-valia que lhe permite a concretização  dos seus diversos 

objetivos, com reconhecida qualidade e eficiência. 
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2. Revisão da literatura

2.1 O conceito de Desporto para Todos 

“1. Todos têm direito à atividade física e desportiva, independentemente da sua 

ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação 

sexual.” 

Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto: Universalidade e da igualdade, art.º 2. 

Ao desenvolvermos um estudo sobre a implantação racional de espaços 

desportivos num município, sentimo-nos de imediato confrontados com a 

necessidade de compreender o significado do desporto enquanto fenómeno 

social. 

Começamos, por isso, por tentar esclarecer o que se entende por desporto, 

numa perspetiva abrangente e no que se relaciona com o envolvimento das 

autarquias locais, no sentido de garantir os meios que possibilitem a prática 

desportiva generalizada a todos os munícipes, de acordo com as suas 

necessidades e anseios, em equilíbrio com os meios disponíveis, com o meio 

ambiente e as opções políticas tomadas. Enquanto atividade social, o desporto 

está, como já referido, intimamente ligado a todas as modificações evolutivas a 

que temos vindo a assistir nos últimos anos.  

É certo que o desporto nos acompanha desde tempos imemoriais. A 

manifestação desportiva sempre ocorreu de modos distintos, em função das 

necessidades sociais e dos objetivos estabelecidos em cada período histórico e 

civilizacional: seja como atividade que ajuda à sobrevivência; como preparação 

para a guerra; como meio de invocação religiosa; como jogo ou atividade 

recreativa; como método de educação, como espetáculo e de competição ou 

como meio de atingir uma vida saudável e de bem-estar, o desporto de hoje é a 

soma de conceitos e de práticas que provêm de distintas civilizações ao longo 

dos séculos. 
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Mas, o conceito atual de desporto, ainda que proveniente da experiência 

acumulada de séculos de existência, tem vindo a ser, nos últimos anos, afetado 

por toda a revolução económico-social a que se vem assistindo, 

nomeadamente, quanto à noção de “direito ao desporto”, de desporto acessível 

a todos, enquanto fenómeno social e realização e satisfação do próprio eu. O 

crescimento demográfico, em particular nas cidades, o aumento da 

escolaridade e da qualidade de vida das populações, bem como a diminuição 

do tempo de trabalho e, consequentemente de um maior “tempo livre”, levaram 

a uma maior consciência social e cultural da importância da atividade física 

conducente a um completo bem-estar físico, social e psicológico que é, em si 

mesmo, um postulado “revolucionário”. E é também por causa de toda esta 

revolução concetual (que reflete, no fundo, uma revolução factual) que, 

atualmente o conceito de desporto e os instrumentos que lhe serviram de 

análise são constantemente reequacionados. Porque, não sendo a sociedade 

estática, a manifestação social correspondente ao desporto também o não é. 

Esta análise ao desporto e à sua importância nas organizações em geral e nos 

indivíduos em particular tem vindo a verificar-se a nível mundial, europeu, 

nacional e municipal. 

A nível europeu, percebeu-se, nomeadamente, que, por muito diferentes que 

sejam as modalidades ou os pensamentos desportivos, há linhas condutoras 

similares, princípios e valores fundamentais comuns a proteger e a valorizar. A 

função social do desporto, um dos vetores cruciais do modelo europeu de 

sociedade e de desporto, é hoje claramente valorizada na agenda política da 

construção europeia e desenvolvida em documentos europeus de referência. 

Foi por altura das décadas de sessenta/setenta, que surgiu esta nova maneira 

de ver o desporto através, nomeadamente, do aparecimento do movimento 

“Desporto para Todos” na Europa. O conceito de desporto viu, desse modo, 

alargado o seu âmbito de intervenção a mais pessoas, a mais atividades e a 

mais e diferentes formas de as praticar. 
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É assim consagrado no Tratado de Amsterdão1 o significado social do 

desporto, em especial o seu papel na formação da identidade e na 

aproximação das pessoas. 

Também o Relatório de Helsínquia2 sublinha a função pedagógica e social do 

desporto e os valores éticos em que o mesmo se alicerça. Valores éticos como 

os da igualdade de oportunidades, do fair play, da solidariedade ou de 

recompensa do mérito desportivo que, ao tocar todas as classes sociais e 

todos os grupos etários da população, que fazem do desporto um instrumento 

essencial de integração social e de educação (Carta Desportiva Municipal, 

Matosinhos 2005). 

Na mesma linha de orientação, o Conselho da Europa, no relatório3 sobre 

Coesão Social e Desporto (Ano Europeu da Educação pelo Desporto, 2004), 

concebe o desporto como “uma tribuna ideal para a democracia social”, 

defendendo o papel que este pode desempenhar nos programas comunitários 

de luta contra a exclusão, as desigualdades, o racismo e a xenofobia. 

Do mesmo modo, a “Carta Europeia do Desporto”, em 1992, refere que 

“entende por desporto todas as formas de atividade física que através de uma 

participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou o 

melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações 

sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis”. 

Também determinante, a este nível, foi o Código de Ética Desportiva4 que veio 

sublinhar a importância do desenvolvimento dos valores do desporto acessível 

para todos, de condições éticas para a prática desportiva, saudável e em 

segurança, e para a ampliação da cooperação e partilha de responsabilidades 

entre organizações governamentais e não-governamentais. 

1 Portal Oficial da União Europeia (http://europa.eu). Jornal Oficial nº C 340 de 10 de Novembro de 1997 (29. 
Declaração relativa ao desporto). Em 1999, Portugal ratificou o Tratado de Amesterdão (resolução da 
Assembleia da República n.º 7/99, de 6 de Janeiro; Decreto do Presidente da República, de 19 de Fevereiro). 
2 

O Portal Oficial da União Europeia (http://europa.eu). Bruxelas, 1.12.1999. Relatório de Helsínquia sobre o 
desporto: A Comissão preconiza uma nova abordagem. European Commission - IP/99/918. 
3 

Comissão das Comunidades Europeias (http://europa.eu). Bruxelas, 16.10.2001. 
4 

Plano Nacional de Ética no Desporto (www.pned.pt). Declaração de intenção aceite pelos Ministros Europeus 
na conferência de Rhodes (Maio 1992). 
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Assim, e em termos gerais, pretendeu-se estabelecer um modelo que, dizendo 

respeito a todos, fosse capaz de responder às necessidades de 

aperfeiçoamento e evolução, de sucesso e de afirmação de cada um. E é 

apoiado nestes critérios, nestes mesmos valores que, a nosso ver, o Desporto 

para Todos terá de continuar a ser fomentado. Não podemos continuar a 

pensar e a trabalhar a partir de critérios ultrapassados que ainda justificam que 

a atividade desportiva continue elitista, disponível a uma pequena parcela da 

população. O desporto deve ser (como é cada vez mais) um desporto de 

massas, sem reflexos de classes, de poderes ou de qualquer outro tipo de 

diferenciação que não seja a adaptação do mesmo ao individuo (ou grupo de 

indivíduos) que o pratica. 

Neste enquadramento, compete ao estado construir as instalações necessárias 

para que as diferentes condições de vida encontrem ofertas desportivas 

adequadas, mitigando, dentro do possível, e pelo menos a este nível, as 

desigualdades sociais existentes, bem como para incentivar a integração da 

atividade física nos hábitos de vida quotidianos e a adoção de estilos de vida 

ativa e saudável. No fundo, e em resumo, cabe-lhe facilitar e provocar a 

implementação dos princípios consagrados na lei: promover a conciliação da 

atividade física com a vida pessoal, familiar e profissional (Lei de Bases da 

Atividade Física e do Desporto: Promoção da atividade física, artº.6). 

É também neste contexto que se abre espaço para a intervenção das 

autarquias. A crescente perceção dos novos valores da prática desportiva 

permite o desenvolvimento do papel das autarquias locais na consagração do 

desporto junto dos seus munícipes, ao investirem em instalações desportivas, 

quer de forma reativa, respondendo às reivindicações das populações, que, 

com as modificações sociais operadas, têm vindo a tomar consciência do seu 

direito ao desporto, quer de forma ativa, consciencializando-se, elas próprias, 

da importância organizacional e social do desporto. A necessidade de prever 

instalações que não excluam populações leva à urgência de planear a sua 

atuação para setores populacionais cujo planeamento tradicional não previa 

(Milheiro, 2007). 
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Assim, em jeito de resumo: 

- Vivemos numa era em que o desporto não é acessório. À semelhança das 

mais variadíssimas áreas e setores, o desporto evoluiu, industrializou-se e 

apresenta-se hoje, no mercado, como um direito social de todos; 

- Todo e qualquer indivíduo deve ter acesso à prática desportiva, nas melhores 

condições, sem qualquer discriminação e de acordo com o espírito e os 

fundamentos do Desporto para Todos (desporto ao serviço do desenvolvimento 

harmonioso da pessoa humana); 

- Por Desporto para Todos entende-se o direito de igualdade de oportunidades 

e uma prática de atividade física inclusiva sendo neste contexto que os órgãos 

estatais devem repensar as suas bases, métodos e instalações desportivas; 

- É ainda neste âmbito, do desporto de massas e do individuo consciente dos 

benefícios da atividade física e ávido pelos seus direitos, que ganham 

expressão as políticas desportivas de proximidade. 

- Localmente devem os municípios incentivar a prática desportiva junto da 

população, maximizando o acesso e a participação de todos ao desporto. 

Devem ainda continuar a criar oferta e a repensar as suas instalações 

desportivas numa perspetiva inclusiva.
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2.2 O desporto autárquico 

“1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto.  

2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e 

coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão 

da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto.” 

Artigo 79º da Constituição da República Portuguesa. 

 “... O princípio constitucional que consagra ao Estado a responsabilidade de promover 

e estimular a prática do desporto, torna as Autarquias Locais um lugar estratégico 

fundamental no cumprimento daquele desiderato.” 

Constantino, J. (1990). 

O enquadramento das autarquias locais no seio da administração pública é 

definido em pormenor pela Constituição da República Portuguesa (CRP), que, 

no n.º1 do artigo 6.º determina que “O Estado é unitário e respeita na sua 

organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da 

subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização 

democrática da administração pública”. 

Assim, às vertentes mundial, comunitária e nacional, junta-se a vertente local, 

espaço político e territorial onde se concretiza efetivamente o processo do 

desenvolvimento desportivo do País. “Se o desenvolvimento não se reduz à 

sua dimensão local, é, porém, a essa escala, que a vida é efetivamente vivida e 

que, portanto, o desenvolvimento se concretiza” (Henriques 1990, p. 12). 

É assim que, nas palavras de Carvalho (1994) o poder central deve reconhecer 

que não é já o único interveniente, tendo a seu par, e com grande relevância, o 

poder local, o movimento do desporto federado e o movimento associativo 

popular. Será, portanto, da harmonização e cooperação das relações entre 

todos os agentes  do setor que resultará o desenvolvimento desportivo efetivo. 

Segundo o mesmo autor é indubitável e aceite por todos que hoje em dia há 

uma relação recíproca entre a política e o desporto. 
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O conceito de “Desporto para Todos”, para que seja uma realidade, pressupõe 

a existência de abordagens de proximidade aos cidadãos, necessariamente 

locais. As políticas de desporto centradas no cidadão concretizam-se no plano 

local, no seu espaço de residência, de trabalho e de estudo.  

As próprias autarquias locais vêm demonstrando um crescente interesse pelo 

desporto e pela sua oferta aos munícipes, devido a diversos fatores, entre os 

quais salientaríamos os seguintes: a perceção de que, de facto, o desporto é 

essencial ao bem-estar das populações, a perceção de que o desporto, 

enquanto fenómeno social e cultural, pode dar frutos na sua ligação ao turismo 

e à chamada de pessoas ao município e, ainda, à consciencialização do poder 

político e mediático que o desporto acarreta em si mesmo. 

O papel social que o poder local tem de desempenhar, o apoio ao movimento 

associativo, às populações desfavorecidas, às populações com necessidades 

físicas especiais, o equilíbrio entre as receitas possíveis e os custos sociais 

indispensáveis devem orientar o pensamento estratégico dos gestores públicos 

(Feitais, 2008). A implementação de soluções criativas e inovadoras, para fazer 

face aos constrangimentos múltiplos que se colocam à generalização de uma 

cultura de “Desporto para Todos”, é tributária da existência de dinâmicas 

colaborativas envolvendo os vários agentes desportivos locais. Neste processo, 

o esforço de coordenação das autarquias locais é determinante.

Depois de uma década ao serviço do desporto municipalizado diz-nos a 

experiência que o desporto para todos, em igualdade de oportunidades, 

independentemente do sexo, da idade, do estatuto social, da etnia, da 

capacidade funcional ou do local de residência, só será efetivo com o 

envolvimento pleno e empenhado das autarquias locais. 

A democratização do desporto e a crescente adesão à sua prática têm 

motivado grandes pressões sobre as autarquias no sentido da constante e 

melhor satisfação das necessidades das respetivas comunidades, estando 

estas, cada vez mais, atentas e interventivas. 
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A intervenção do poder local no desporto veio espoletar e sensibilizar a 

população para áreas nas quais tal intervenção não se fazia sentir. 

Na verdade, o desporto local nunca foi tão vigiado de perto e analisado à lupa 

por todos os interessados e envolvidos na comunidade desportiva. Senão 

repare-se em alguns dos exemplos que destacamos dos inúmeros ensaios 

científicos que têm surgido nos últimos tempos: 

- “Políticas Públicas Desportivas e Gestão do Desporto Municipal” (Paipe, 2013 

Município da Cidade da Beira, Moçambique); 

- “Políticas Públicas Desportivas” (Januário, Sarmento e Carvalho M.J., 2009 

Área Metropolitana do Porto); 

- “Planeamento Desportivo Municipal” (Feitais, 2008 Trás-os-Montes e Alto 

Douro); 

- “Estratégia e Política Desportiva Municipal” (Milheiro, 2007 Penafiel); 

- “Desporto e Autarquias” (Conceição, 2007 Área Metropolitana do Porto); 

- “Adequação da Política Desportiva” (Cachada, 2003 Gondomar); 

-“Atividade Física, Autarquias e Políticas Desportivas” (Januário, 2001 

Freguesia de Miragaia – Porto). 

Parece-nos que, em todos eles, se conclui que a mudança no desporto local 

acontece, sobretudo, reactivamente, fruto das exigências e espírito interventivo 

das populações que tomam consciência dos seus direitos e das suas 

necessidades, não esperando que as situações se estabeleçam sem a sua 

participação. 

Também a nível europeu se evidencia a intervenção do poder local e a visão 

do desporto como um todo globalizante. 
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A Carta Europeia do Desporto para Todos, já antes aqui mencionada, refere, 

no seu artigo III, que o desporto, como aspeto integrante do desenvolvimento 

sociocultural, deve ser tratado, a nível nacional, regional e local, em estreita 

conexão com outros domínios em que intervêm as decisões de política geral e 

de planificação, educação, saúde, assuntos sociais, administração do território, 

proteção da natureza, artes e lazer. 

Ainda no seu artigo VI atribui aos poderes públicos a planificação global das 

instalações desportivas, de forma a assegurar a plena utilização dos 

equipamentos existentes, entendendo aquelas como um dos fatores de 

desenvolvimento da prática desportiva. 

Apesar da consciencialização das entidades públicas da necessidade e 

essencialidade sociopolítica do desporto e da sua apropriação por parte das 

populações, não podemos ficar indiferentes, passadas duas décadas, ao facto 

de considerarmos ainda atual a constatação de Carvalho, de 1994, de que o 

fator instalações constituía, para as autarquias locais, no momento que se 

vivia, um dos problemas de maior e difícil resolução, devido às verbas 

avultadas associadas. Ficamos ainda mais inquietos quando, segundo o 

mesmo autor, é sabido que a ação do poder local tem sido responsável pela 

proliferação de instalações desportivas de forma não planeada, desordenada e 

conforme as pressões sociais e políticas, sendo certo que, até ao momento, 

não existe ainda um levantamento técnico exaustivo e atualizado a nível 

nacional. Constatam-se aqui, desde logo, dois óbices a um desenvolvimento 

adequado e eficiente do Desporto para Todos: a falta de uma política 

organizada local, e a falta de orçamentos adequados. 

Para Carvalho (1994) a definição de uma política desportiva local deve partir do 

recenseamento das necessidades, da avaliação das disposições de oferta e 

procura, da análise das instalações existentes e da definição da orientação 

para a criação de novas instalações, garantindo a sua otimização e qualidade. 
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Segundo André (2001), a falta de estudo ou o estudo pouco aprofundado sobre 

a realidade existente, que deveria, a final, ser a base da definição de projetos e 

da tomada de decisões, é uma das causas para essa construção desordenada 

e inconsciente, para além, naturalmente de uma perspetiva política que, muitas 

vezes, só considera o curto prazo e a oportunidade eleitoral. Pires (2007), 

adverte mesmo para o facto de que, ainda que uma política de curto prazo 

possa aparentemente ser bem-sucedida, se na sua origem não se considerar 

um levantamento prévio e científico das circunstâncias reais, os seus 

resultados serão meramente aleatórios e casuísticos. 

Sendo o desporto um fenómeno multifacetado nas suas práticas e abordagens, 

não existem soluções definitivas para o estruturar e desenvolver. É necessário 

analisar o contexto municipal no seu conjunto, metódica e cientificamente, 

tendo em vista um objetivo final maior. Apesar de, em termos genéricos, se 

verificar esta referida desorganização de elementos, falta de estudo e de 

estratégias estruturadas, há autarquias que são a exceção. Que dedicam 

tempo e observação ao contexto desportivo, à sua realidade e desenvolvimento 

futuro, empenhando-se o mais possível na sua melhoria, progresso e 

aproximação dos seus munícipes, prevendo já no seu orçamento montantes 

específicos para a implementação das políticas definidas (André, 2001). 

Constantino (1998) defende, a esse propósito, que as políticas desportivas 

municipais devem ter sempre como objetivo central a generalização e 

democratização da prática do desporto entre os cidadãos. Todavia, segundo 

Januário (2010), como o interesse dos cidadãos é cada vez menos 

massificado, é necessário considerar que, sem uma abordagem do desporto 

sob o ponto de vista do cidadão, qualquer modelo de política pública desportiva 

carece de sentido e eficácia a longo termo. Assim, e ainda segundo o mesmo 

autor, esta complexidade merece constante inquietação e o direito de ser 

olhada com seriedade, no sentido de se encarar o desporto como um bem 

público de enorme valor e de indubitável relevância social. 
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Posto isto, tendo em conta que o principal objetivo da política de 

desenvolvimento desportivo de uma autarquia deve ser o de permitir o acesso 

à participação desportiva das populações e de melhorar a qualidade de vida 

ativa das mesmas, é primordial que a filosofia das diferentes autarquias permita 

um desenvolvimento desportivo sustentado, alicerçado na criação de maiores e 

mais fáceis condições de acesso às atividades desportivas, dirigidas para o 

maior número de cidadãos dos diferentes grupos etários e sociais (Delgadinho, 

2011). 

O desporto municipal é assim, hoje, uma das ferramentas mais valiosas que 

possuem as administrações locais para aumentar a qualidade de vida dos seus 

cidadãos e da população geral (Feitais, 2008). 

Resumidamente, e segundo os vários autores consultados: 

- É a intervenção autárquica enquadrável, no seu funcionamento autónomo, 

pela Constituição da República Portuguesa; 

- Será da harmonização e cooperação dos órgãos estatais com o poder local 

que resultará o desenvolvimento desportivo; 

- Estão, as autarquias locais, cada vez mais conscientes e ligadas aos seus 

munícipes por meio do desporto, na perspetiva da melhoria na qualidade e 

longevidade de vida das suas populações; 

- A mediatização e a democratização do desporto vieram espoletar o interesse 

e a intervenção das autarquias locais. No entanto, só com uma política de 

proximidade e estudos aprofundados sobre a própria realidade é que poderão 

as autarquias combater as assimetrias sociais, culturais e desportivas, e 

urbanísticas.  
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2.2.1 As instalações desportivas municipais 

No diploma legal que estabelece o quadro de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais bem como a delimitação da 

intervenção da administração central e da administração local, concretizando 

os princípios da descentralização administrativa e da autonomia do poder local, 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro (encontramos mais competências na Lei n.º 

169/99, de 18 Setembro), é consignado expressamente como atribuições dos 

municípios e das freguesias o domínio dos tempos livres e desporto 

(confrontar, respetivamente, a alínea f) do n.º1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º1 

do artigo 14.º). Este mesmo diploma, no seu artigo 21.º estabelece, entre 

outras, as seguintes competências dos órgãos municipais: 

 - Planear, gerir e realizar investimentos públicos em instalações e 

equipamentos para a prática desportiva e recreativa de interesse municipal; 

- Apoiar a construção e conservação de equipamentos desportivos e 

recreativos de âmbito local. 

Nos termos do n.º2 do artigo 64.º, alínea f, da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro 

(primeira alteração à Lei n.º 169/99, de 18 Setembro), a Câmara Municipal é 

competente, no âmbito do planeamento e do desenvolvimento, para criar, 

construir e gerir instalações e equipamentos. 

A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007), publicada a 

16 de Janeiro de 2007, consagra, por sua vez, que as autarquias locais devem 

desenvolver uma política integrada de instalações desportivas com base em 

critérios de distribuição territorial equilibrada, de valorização ambiental e 

urbanística e de sustentabilidade desportiva e económica, visando a criação de 

um parque desportivo diversificado e de qualidade, em coerência com uma 

estratégia de promoção da atividade física e desportiva, nos seus vários níveis 

e para todos os escalões e grupos da população.  
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Já o Despacho Normativo 78/85, de 21 de Agosto, determinava a necessidade 

de impor aos responsáveis pelo planeamento das urbanizações a previsão da 

existência de equipamentos desportivos comunitários para serem utilizados 

pelos futuros residentes das urbanizações para a prática de desporto. 

A não ser assim, diziam os autores de tal diploma, continuariam a crescer as 

cidades-dormitórios, onde o espaço de recreação e de desporto praticamente 

se confina aos caminhos de peões completados por pequenas zonas tratadas 

especialmente para crianças. 

Veio por isso fixar a obrigação de, nos instrumentos de planeamento 

urbanístico, ser previsto equipamento desportivo convenientemente integrado 

na estrutura urbana, tomando em considerando as necessidades existentes. 

Também segundo Nunes (1999), os objetivos de uma política desportiva 

municipal passam obrigatoriamente por, nomeadamente: Contribuir para a 

criação de bases materiais (instalações e equipamentos) da prática sob todas 

as suas formas, procurando definir um planeamento local, diretamente 

integrado no Plano Diretor Municipal. 

O aparecimento de legislação sobre a previsão da existência de instalações 

desportivas aquando do planeamento urbanizacional permite ter esperança de 

que o planeamento desportivo (nas suas motivações, concretizações e 

objetivos) seja, cada vez mais, uma realidade. 

A existência das cartas desportivas municipais é tanto mais importante quanto 

maior for o reconhecimento que este deve auxiliar a elaboração do Plano 

Diretor Municipal (PDM). Daí a necessidade de projetar a sua elaboração tendo 

por princípio a sua consonância e posterior indexação ao PDM (Graça, 1999, 

citado em Milheiro, 2007). Para Sarmento (2004), o planeamento de uma nova 

instalação desportiva deve fundamentar-se em aspetos como a sua capacidade 

de dar resposta às necessidades da população envolvente, a sua localização 

estratégica, o seu enquadramento ambiental e funcionalidade, sendo estes, a 

final, os aspetos que permitirão uma gestão equilibrada. 
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Dado que cada autarquia tem os seus problemas específicos, qualquer que 

seja o modelo de gestão a utilizar, deverá ter em atenção a caracterização 

socioeconómica dos munícipes (André, 2001). 

Segundo Marques (2005) não é possível que todos os municípios possuam um 

sem número de tipologias e com grande diversidade. Deve, por isso, dar-se 

prioridade ao funcionamento em rede, compatibilizar os interesses das 

populações com a eficiência económica da gestão das instalações desportivas.  

Refere ainda aquele autor que há populações que necessitam mais de 

instalações desportivas do que outras, ou seja, as populações que se 

encontram a uma maior distância das instalações precisam mais do que 

aquelas que estejam mais próximas. Deve-se considerar a função social, 

obrigando a que as instalações estejam próximas das populações para criar 

hábitos de prática desportiva contribuindo assim, e uma vez mais, segundo os 

princípios da Lei de Bases da Atividade Física e Desporto, para a sociabilidade 

e coesão social, e para a continuidade territorial com o objetivo de combater as 

assimetrias regionais e locais. 

Constantino (1994) refere que a oportunidade e racionalidade de uma 

instalação desportiva para satisfazer as necessidades desportivas de uma 

determinada população deve pressupor que: a) se conheçam as necessidades 

da população; b) se estabeleçam prioridades face às necessidades; c) se tenha 

uma noção clara sobre os custos financeiros da operação, tendo em conta o 

valor do terreno, custo da construção e posterior funcionamento; d) se opte por 

uma instalação capaz de satisfazer as necessidades dos utilizadores e de 

sobrecarregar o menos possível os custos decorrentes do seu funcionamento, 

manutenção e enquadramento; e) se defina um programa de construção. 
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Princípios fundamentais: 

- A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro consigna, entre outras, como atribuições 

dos municípios, o planeamento, a gestão e a realização de investimentos 

(construção e manutenção) em instalações desportivas; 

- A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007), aprovada a 

16 de Janeiro, consagra que as autarquias devem garantir um parque 

desportivo diversificado, sendo que, segundo o Despacho Normativo 78/85, de 

21 de Agosto, deve o mesmo ser implementado segundo um conjunto de 

regras destinado a uniformizar o tipo de instalações no plano urbanístico; 

- Por último, as cartas desportivas municipais são fator preponderante para a 

harmonização do planeamento urbanístico, devendo ser consideradas e 

integradas no PDM. 
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2.3 Carta desportiva 

“Os espaços sociais vocacionados para servir a comunidade desportiva local são o 

resultado de uma decisão política pouco fundamentada ou quase nunca apoiada por 

instrumentos empíricos credíveis.” 

Ribeiro, et. al (2001). 

“A Carta desportiva municipal desempenha um papel fundamental enquanto 

instrumento de planeamento urbano e de desenvolvimento socioeconómico do 

Município.” 

Madureira, et al (2000). 

O Decreto-Lei n.º 32 946, de 3 de Agosto de 1943, previa, no n.º 5.º do artigo 

12.º, a necessidade de se «[l]evantar e manter permanentemente atualizada a 

carta desportiva do País». Décadas depois, a Lei de Bases do Sistema 

Desportivo1 e a Lei de Bases do Desporto2 não deixaram de dar especial 

enfase à necessidade de criar um «Atlas Desportivo Nacional», «[c]ontendo o 

cadastro e o registo de dados e de indicadores», a fim de conhecer, entre 

outros fatores de desenvolvimento desportivo, quer os «[e]spaços naturais de 

recreio e desporto», quer as «[i]nstalações desportivas artificiais» [cf. artigo 

35.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Lei n.º 1/90, de 13 de janeiro, e artigo 86.º, n.º 1, 

alíneas a) e b), da Lei n.º 30/2004, de 21 de julho]. 

Precisamente com o mesmo desiderato, a vigente Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto — Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro — prevê, no n.º 1 do 

artigo 9.º, que «[a] lei determina a elaboração da Carta Desportiva Nacional». 

Mais refere o n.º 2 do mesmo preceito que «[o]s dados constantes da Carta 

Desportiva Nacional são integrados no sistema estatístico nacional, nos termos 

da lei.». Segundo aquele artigo a Carta Desportiva compõe-se pelo cadastro e 

registo de dados e de indicadores que permitem o conhecimento de diversos 

fatores de desenvolvimento desportivo, designadamente: instalações 

desportivas, espaços naturais de recreio e desporto, associativismo e hábitos 

desportivos. 

 

1 IPDJ. Legislação Desportiva. Retificada nos termos da Retificação publicada no DR, Iª s, n.º 64, de 17 de 
Março de 1990 e alterada pela Lei n.º 19/96, de 25 de Junho. 
2 IPDJ. Legislação Desportiva. As remissões legais feitas para disposições da Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 19/96, de 25 de Junho, consideram-se feitas para as disposições 
correspondentes à Lei de Bases do Desporto. 
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Matos (2000), parafraseando o Atlas Desportivo Nacional (1988), refere que 

diversos foram os trabalhos que se realizaram e que compilaram informação 

sobre as instalações desportivas existentes em Portugal, a saber: 

1963 – teve início o primeiro levantamento das instalações desportivas, tendo 

os resultados sido publicados em 1985 pela Direção Geral de Educação Física 

e Saúde Escolar, sob o nome de Carta Desportiva. 

1967 – foi elaborado um novo levantamento que veio a dar origem à publicação 

da Carta Gimnodesportiva de Portugal, em 1969. 

1984 – a Direção Geral de Desportos publicou os dados provisórios da Carta 

Desportiva. 

1988 – o Ministério da Educação, através da Direção Geral de Desportos, 

publicou a Carta Desportiva das Instalações Artificiais, integrada no Atlas 

Desportivo Nacional, com a classificação e tipificação das instalações 

desportivas existentes em Portugal, bem como as áreas de superfície 

desportiva. A informação foi recolhida por levantamento efetuado pelas 

delegações regionais e consulta às federações desportivas. 

1996/1997 – foi criado o Instituto do Desporto (INDESP) a quem compete 

conceber, coordenar e apoiar, técnica e financeiramente, um programa 

integrado de construção e recuperação do equipamento e das instalações 

desportivas em colaboração com as autarquias locais (artigo 2.º do decreto lei 

n.º62/97, de 26 de Março). O INDESP publicou a Carta das Instalações

Desportivas Artificiais do Distrito do Porto. 

1997 – o INDESP publicou a Carta das Instalações Desportivas Artificiais, 

referente ao levantamento nacional realizado em 1996 em ficheiro excel e em 

suporte disquete. 

2000 – com a reestruturação dos serviços centrais da Administração Pública 

Desportiva, passou a ser competência do Centro de Estudos e Formação 

Desportiva (CEFD) a publicação das atualizações anuais do levantamento das 

instalações desportivas existentes no território nacional. 
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Em 2009, considerando que os últimos dados remontavam ao já longínquo ano 

de 2000, natural e profundamente desatualizados, fomos, no município de 

Matosinhos, enquanto técnicos responsáveis pelo desenvolvimento e 

atualização daquele projeto, convocados a participar na atualização da Carta 

Nacional de Instalações Desportivas, segundo um protocolo de cooperação 

entre a Associação Nacional de Municípios (ANMP) e o Instituto do Desporto 

de Portugal (IDP), sendo esta atualização, ao momento, uma das atribuições e 

competências legais do IDP. 

Assim, a Direção Regional deste organismo realizou um conjunto de reuniões 

informativas e de prestação de esclarecimentos, concentradas 

geograficamente nas sedes de distrito da região Norte, com o objetivo de 

apresentar, aos respetivos municípios, a título pioneiro, a metodologia de 

operacionalização e funcionamento de uma aplicação informática de suporte à 

inserção e atualização dos dados caracterizadores das diversas instalações 

existentes em cada concelho.  

Com a clara e inequívoca intenção de proceder, pela primeira vez, à rápida 

implementação de um sistema informático dinâmico e interativo, que 

possibilitasse a recolha, registo e gestão permanente da informação relativa à 

caracterização exaustiva da rede de instalações desportivas a nível local, 

regional e nacional, submetemos os nossos dados para migração naquela 

plataforma. Segundo dados do IDP1 àquela data, no âmbito da intervenção da 

Direção Regional, dos 86 municípios na zona Norte, estiveram representados 

nas reuniões de apresentação daquele projeto 62 municípios, sendo que, dos 

86, apenas 35 responderam que haviam já elaborado a carta desportiva, pelo 

que os restantes 51 ainda não haviam desenvolvido nenhum levantamento 

exaustivo das suas instalações. Dos 35 municípios que apresentaram a sua 

própria carta desportiva: 9 não mencionaram o ano de elaboração; 1 foi 

elaborado em 1997; 1 em 2002; 1 em 2003; 1 em 2004; 5 em 2005 (município 

de Matosinhos incluído); 3 em 2006; 7 em 2007; 3 em 2008 e 4 encontravam-

se a desenvolver aquele projeto em 2009.  
 

 

1 IPDJ (2009). Dados resultantes das reuniões de informação e esclarecimento nas sedes de distrito da região 
Norte. 
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Se extrapolarmos estes dados para as regiões Centro e Sul do País, podemos 

concluir que as autarquias, por sua iniciativa, e durante o período em que o 

estado não fomentou o desenvolvimento destas temáticas (2000 a 2009), 

conscientes, no entanto, da sua importância, foram desenvolvendo as suas 

próprias cartas desportivas, com mais ou menos rigor científico e metódico, 

proporcionado pelos organismos centrais. 

Tomando como exemplo o município de Matosinhos, que, conforme referido, 

iniciou o seu projeto de desenvolvimento da carta desportiva em 2004, fica-nos 

a opinião de António Rijo1, vereador do desporto entre 1995 a 2005, sobre o 

que, no seu entendimento, motivou,  a sua elaboração: Nas suas palavras: “era 

imperioso uma cabal e eficaz política desportiva municipal, apresentando-se a 

carta desportiva como um documento fundamental, que registará para a 

posterioridade a realidade do parque desportivo existente em Matosinhos”. 

Sobre o desiderato de tal carta desportiva municipal, diz ainda “essa é uma 

realidade da qual os matosinhenses se podem orgulhar, não obstante o 

caminho que ainda falta percorrer, sendo que esse é um dos aspetos mais 

relevantes, dado que permite perceber o que falta fazer, em que locais e onde 

se quer chegar. Abriu novas perspetivas e desafios de intervenção”. 

Comprova, este depoimento, que, de facto, alguns municípios, entre os quais 

Matosinhos, tinham já um elevado interesse no desenvolvimento desta 

temática e noção da sua real importância para o município e para os seus 

habitantes. 

Apesar de todas as referidas aproximações desenvolvidas pelo IPDJ junto dos 

municípios, e segundo o que vem disposto no Despacho n.º 1701/2012 

(determina a constituição de um grupo de trabalho para definir a metodologia 

de elaboração da «Carta Desportiva Nacional»), até ao presente não foi 

elaborada ainda a «Carta Desportiva Nacional», sendo que os dados e 

indicadores que se vão conhecendo provêm das autarquias locais, que adotam, 

cada qual, a sua metodologia para obter e divulgar os respetivos dados e 

indicadores.  

1 Carta Desportiva Municipal de Matosinhos (2005). Ed. Câmara Municipal de Matosinhos 
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Torna-se pois necessário, ainda segundo o mesmo despacho, cumprir a lei. 

Ao fazê-lo será possível conhecer-se, à escala nacional, e com exatidão, quais 

as instalações desportivas (neste conceito se incluindo as instalações e 

equipamentos) e espaços naturais de recreio e desporto existentes no País. 

De igual modo se saberá o respetivo estado e grau de utilização e de 

conservação. Será ainda possível identificar o tipo de utilizadores e de 

modalidades praticadas nas instalações e espaços em causa. 

Mais recentemente, já em 2013, numa audição na Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência e Cultura1, foi anunciado que Portugal terá uma plataforma 

digital com informação sobre todos os seus equipamentos desportivos 

previsivelmente até ao final de 2015. De acordo com a informação 

governamental, a Carta Desportiva Nacional permitirá desenhar no futuro “uma 

política integrada, coerente e racional de instalações desportivas e de espaços 

naturais de recreio e desporto”. Os objetivos serão “aumentar a eficiência e a 

eficácia da informação do sistema desportivo relativa às instalações 

desportivas”, “reduzir a desarticulação entre os seus agentes em matéria de 

informação, cooperação interinstitucional e partilha de informação e recursos” e 

ainda “fazer face à inexistência de recursos da administração central e local 

para o levantamento exaustivo e periódico sobre as suas instalações 

desportivas”. 

“Os dados sobre os equipamentos desportivos serão reunidos numa grande 

plataforma digital e multilingue, com informações cadastrais e técnicas da 

instalação e dados sobre o que de mais importante se vai passar em cada 

período de 30 dias, nomeadamente a nível de ocupação, eventos e horários”. 

Outro dos objetivos da carta será “definir os critérios que vão nortear a 

edificação de novos equipamentos, através de regras que não serão 

impositivas, mas que terão de ser seguidas onde houver investimento público 

ou envolvendo apoios comunitários”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fonte: Jornal o Público, 25.06.2013; Associação Portuguesa de Professores de Educação Física, 27.06.2013. 
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É pois também o entendimento legislativo que só com uma carta desportiva 

nacional será possível saber-se se o País carece ou é excedentário em matéria 

de instalações desportivas. 

Só com uma carta desportiva nacional se poderá dispor de um mapa a partir do 

qual se possa desenhar para o futuro uma política integrada e descentralizada 

de instalações desportivas e de espaços naturais de recreio e desporto. Não 

podendo naturalmente, ser descuradas preocupações e necessidades, 

designadamente ao nível de índices de prática desportiva, de respeito pelo 

meio ambiente e de ordenamento do território. 

A carta desportiva é, assim, um instrumento de planeamento que permite 

detetar e estudar as carências e assimetrias das instalações desportivas 

existentes e, ao mesmo tempo, estudar possibilidades de otimização dos 

equipamentos desportivos existentes, quer através da sua recuperação e 

adaptação, quer através de um processo de gestão adequada.  

Assume particular importância, para a sua elaboração, a recolha sistematizada 

de informação, bem como a definição de indicadores de caracterização da rede 

de equipamentos, que possam constituir o necessário suporte aos estudos e 

diagnósticos a realizar no domínio do planeamento urbano e do ordenamento 

do território, assentes em critérios uniformes à escala do território nacional. 

Apesar da sua importância e do seu uso cada vez mais difundido, as 

metodologias adotadas pelos municípios para a sua elaboração são díspares e, 

nem sempre, as mais adequadas.  

A larga maioria das cartas desportivas municipais não considera critérios 

importantes necessários à avaliação da rede de instalações desportivas dos 

municípios (Costa, 2009). 

Para Conceição (2007) vários são os fatores que deverão ser tomados em 

consideração na programação das instalações desportivas, entre os quais, a 

análise dos movimentos pendulares de uma determinada população. 
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Esta análise contribuirá para uma noção das unidades espaciais envolvidas e 

constituirá um indispensável instrumento no processo de tomada de decisão, 

quer a nível regional, quer nacional, sendo conhecidas as relações diretas 

entre mobilidade, ordenamento de território e qualidade ambiental.  

Segundo Branco (1994), a carta desportiva municipal deverá servir para a 

obtenção da análise sócio desportiva, contrariamente à mera enumeração das 

instalações existentes que, por vezes, as cartas desportivas demonstram. 

Importa ainda salientar que, a nosso ver, uma carta desportiva municipal, mais 

do que a análise do status quo, deve indicar um caminho. Deve ser um mapa 

do que existe e do que deverá existir. Depois de devidamente analisada, 

devem, as autarquias locais, retirar as suas próprias conclusões e aplica-las no 

planeamento das instalações desportivas a construir, a requalificar ou a 

desmantelar, se for o caso. Deve ser a partir dessas mesmas conclusões que o 

orçamento – em termos de gestão de instalações desportivas - deve ser 

definido, por forma a que a carta desportiva não seja apenas uma fotografia do 

que há, mas um projeto vivo e em constante desenvolvimento e atualização. 

A esse propósito, gostaríamos de aqui plasmar parte dos comentários de 

Guilherme Pinto, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos desde 2005, 

aquando de uma entrevista acerca de “Desporto e Autarquias” para o estudo 

de Conceição (2007): 

Quais os grandes fundamentos para a implantação de instalações 

desportivas? 

“Os grandes fundamentos são os que decorrem de uma carta desportiva que 

elaborámos e que lançou os pontos fortes e pontos fracos da autarquia. Não 

podemos fazer tudo ao mesmo tempo, pelo que a nossa “Bíblia” é aquela carta 

desportiva. A vontade de fazer alguns equipamentos não é conseguida porque 

a carta não o indica. Outros há que são à partida menos requisitados mas que 

temos que fazer porque a carta indicou que estão em falta.” 
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O que entende por desenvolvimento desportivo no concelho? 

“Desenvolvimento desportivo será a criação de condições para que a prática 

desportiva se faça de forma capaz, criando para isso as infraestruturas 

necessárias para que essa prática desportiva se desenvolva e também dar a 

entender às pessoas que não é necessário um ginásio nem é necessário um 

equipamento para que a pessoa pratique desporto. Pode fazê-lo ao ar livre ou 

em qualquer circunstância. Por isso, nós temos uma política pensada e, 

nomeadamente, no que respeita a infraestruturas, foi pensada através de uma 

carta desportiva. “ 

2.4 Da doutrina à realidade 

Com base nos conceitos teóricos bibliográficos recolhidos em 2004 (estudo 

prévio), e revistos também neste relatório, consideramos para a carta 

desportiva de Matosinhos, enquanto objetivo estratégico, um modelo que 

melhor resistisse a eventuais falhas e erros, que assegurasse uma maior 

proximidade às instalações e aos agentes do movimento associativo e que 

afinasse a ligação da autarquia à população do município. 

Procuramos assim adotar um método que permitisse não só uma análise da 

situação desportiva no plano macro, mas que descriminasse essa situação nos 

diferentes segmentos do sistema desportivo local. 

Através do método urbanístico que nos sugere Constantino (1994) – aplicação 

de um coeficiente de área útil desportiva por habitante – e do método de 

ajustes locais – avaliação das carências por comparação com várias zonas 

territoriais – e usando como valores de referência os valores definidos pelo 

Conselho da Europa e adotados pelo Conselho Internacional para a Educação 

Física e Desporto – UNESCO, esforçamo-nos por criar as bases para sustentar 

a definição, ao longo dos anos, dos objetivos globais da política desportiva 

municipal em Matosinhos. 
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Tentando reunir as vantagens dos métodos descritos e, simultaneamente, 

ultrapassar as suas limitações, Constantino (1994) defende a integração de 

procedimentos para dar resposta aos objetivos globais da política desportiva. 

A carta desportiva caracteriza o parque desportivo, baseando-se no número de 

instalações construídas por tipologia e superfície desportiva útil, de forma a 

estabelecer comparações com os índices de referência – o standard m2/ 

habitante. Segundo Matos (2000) estas normas, pela sua simplicidade de 

utilização, desempenham um papel importante na medida em que possibilitam 

que, no planeamento de aglomerados urbanos, os promotores, urbanistas e 

construtores, utilizem uma linguagem comum na apreciação e decisão da 

dimensão das instalações. 

Os critérios standards devem por isso constituir uma base normativa, sem 

carácter rígido ou absoluto, podendo e devendo ser adaptados com 

flexibilidade considerando as variáveis específicas de cada comunidade e 

território. 
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3. Metodologia

3.1. O corpus de estudo 

“A definição de rotinas tendentes a uma atualização permanente dos dados da Carta 

das Instalações Desportivas, associada designadamente ao processo de 

licenciamento das instalações desportivas por parte das autarquias locais, apresenta-

se, nesse contexto, como uma evolução natural e cada vez mais necessária.” 

IDP (2009). 

A definição e construção de instalações desportivas têm uma influência 

determinante na estruturação e organização do espaço urbano. É por isso que 

o planeamento e a construção de uma rede de instalações desportivas deve

levar em consideração não só as efetivas necessidades da população, mas 

também as características sócio culturais, urbanísticas e ambientais do 

município.

Nas palavras de Carvalho (1994), a programação de equipamentos implica o 

conhecimento da complexa realidade municipal, a que os diferentes tipos de 

instalações devem dar resposta. De acordo com Madureira, et al (2000) é 

essencial que o planeamento e a configuração de uma rede de instalações 

desportivas de nível local contemple a diversidade de funções sociais que 

atualmente podem ser atribuídas à prática desportiva, não só para que esta 

seja acessível a todos, mas também para permitir o planeamento e 

ordenamento equilibrado e harmonioso do território. 

Foi nesta perspetiva que a carta desportiva do município de Matosinhos foi 

elaborada. Tendo em consideração não só a mera descrição das instalações 

desportivas existentes, mas a sua organização no território, a sua adequação 

às características do município e, em última análise, a retirada de conclusões 

tendo em vista apontar caminhos futuros. Assim, a metodologia adotada, da 

qual se fornece, neste relatório, uma descrição dos seus aspetos nucleares (cf. 

figura 2), permitiu proceder ao planeamento e à análise estatística da 

informação, a qual foi estruturada, complementarmente, na forma de textos 

analíticos, de quadros, de gráficos e de cartogramas. 



 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Figura 02  – Esquema 

Na elaboração da carta desportiva 

simultaneamente, duas tarefas: a recolha de informações 

(levantamento direto das instalações desportivas 

recolha e pesquisa documental de material de apoio à análise, caracterização e 

diagnóstico do parque desportivo existente no c

Procuramos, desse modo,

recolhidas no terreno com as entrevistas (

permitindo ao entrevistado liberdade na forma de resposta

adequar a sua abordagem em função d

desenvolvidas junto dos gestores e responsáveis pelas div

Foi ainda, e a par desse trabalho, desenvolvida,

uma operação de inquéri

matosinhense (trabalho designado por “Tempos de 

resenha histórica, dados relevantes e palmarés dos clubes

juntamente com a carta desportiva, na III Feira do D

Maio de 2005, enquanto atlas desportivo concelhio.
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    Esquema metodológico utilizado na carta desportiva municipal de Matosinhos

Na elaboração da carta desportiva de Matosinhos desempenhamos

simultaneamente, duas tarefas: a recolha de informações 

das instalações desportivas existentes) bem como a 

recolha e pesquisa documental de material de apoio à análise, caracterização e 

parque desportivo existente no concelho de Matosinhos.

, desse modo, interligar as informações estatísticas e documentais 

reno com as entrevistas (informais e não estruturadas 

permitindo ao entrevistado liberdade na forma de resposta e ao 

adequar a sua abordagem em função da condução do tipo de entrevista

os gestores e responsáveis pelas diversas instalações

desse trabalho, desenvolvida, por uma outra equipa técnica

de inquérito às sedes sociais do movimento associativo 

(trabalho designado por “Tempos de Desporto”) contemplando a 

a, dados relevantes e palmarés dos clubes

com a carta desportiva, na III Feira do Desporto de Matosinhos

enquanto atlas desportivo concelhio. 
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Considerando o campo da observação como primeira etapa do nosso estudo e 

que, à data, não existia nenhuma ferramenta informática que nos ajudasse no 

desenvolvimento do nosso trabalho (tome-se o exemplo da CEDIS, consultores 

em sistemas de informação e informática, que criou, entretanto, em 2007 uma 

aplicação de gestão das cartas municipais cuja aplicação é já utilizada por 

vários municípios) começamos por constituir uma ferramenta (construção do 

modelo de análise) usando o microsoft office access, sistema de gestão de 

base de dados, para ampliação e interpretação dos dados em estudo com 

apoio de um perito dos serviços informáticos da autarquia de Matosinhos que 

nos permitiu a, operacionalização e validação daquele instrumento. 

Assim, criou-se uma ferramenta intuitiva, acessível e de fácil atualização ao 

longo do tempo e que permitisse a submissão dos dados recolhidos durante o 

levantamento no terreno. Basicamente, pretendeu-se otimizar o trabalho de 

campo e inserção de dados, pelo que à medida que se iam catalogando as 

instalações iam-se igualmente migrando esses mesmos dados para a 

plataforma criada. Com aquela ferramenta passou-se então a dispor de uma 

base que possibilitasse a atualização dos dados referentes a qualquer 

instalação desportiva abrangida, ou mesmo da sua desafetação, e a obtenção 

de indicadores e simulações imprescindíveis para a análise do panorama 

desportivo do concelho. 

3.2. Planeamento e processo de recolha de informação  (diário de campo) 

“É necessário idealizar e construir modelos de análise, que, em cada momento, 

estabeleçam um padrão de aferição relativamente áquilo que se está a passar”. 

Constantino, J. (2002). 

Cada investigação utiliza caminhos próprios ligados a numerosos critérios, 

sendo que o modelo de análise se vai desenvolvendo ao longo de toda a fase 

exploratória. Na primeira fase do planeamento e processo de recolha de 

informação, tendo como problema de base a definição do tipo de indicadores, e 

após prévia análise ao objeto de estudo, tornou-se necessário identificar os 
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critérios aplicados na programação e caracterização de instalações 

desportivas, recolhidos pelas entidades responsáveis pela sua promoção, bem 

como analisar outras cartas desportivas de forma a alargar as possibilidades de 

interpretação e reconhecer as questões e problemáticas menos evidentes. 

Elaboramos, assim, o conjunto de pesquisas pretendidas  (cf. figura 3), que 

serviram de linhas orientadoras durante a investigação, a saber: 

 
Figura 03  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos - Conjunto de Pesquisas (2005) 
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A carta desportiva municipal de Matosinhos foi desenhada tendo como fontes a 

Organização para a Educação Ciência e Cultura das Nações Unidas 

(UNESCO), o Instituto Nacional de Estatística (INE), o antigo Instituto de 

Desporto de Portugal (IDP), a Direcção-Geral dos Desportos (DGD), as 

Federações Desportivas Nacionais (FDN), as Associações Desportivas 

Regionais (ADR) e o Arquivo da Câmara Municipal de Matosinhos (ACMM). 

Tendo como ponto de partida alguns dos dados alojados no ACMM recolhidos 

ao longo dos anos junto do movimento associativo e escolar, outros dados 

cedidos pelo Gabinete de Estudos e Planeamento Estratégico da C.M.M., a 

pesquisa exaustiva na internet e nas páginas amarelas e, posteriormente, 

aquando do trabalho de campo, por meio das entrevistas e das indicações dos 

entrevistados acerca das instalações que conheciam mais proximamente, 

foram catalogadas 314 instalações. 

Este processo de catalogação foi realizado ao longo de, sensivelmente, nove 

meses (duração do estágio profissional - cf. figura 4), considerando em média 

duas visitas por instalação durante os dias úteis. 

2004 a 2005 
1º Trimestre (Novembro a Janeiro) 

Objetivos a atingir Descrição das atividades desenvolvidas 

� Leitura de documentos.

Diagnóstico � Elaboração da base de dados.

da situação � Contacto com os responsáveis das

do município coletividades locais por freguesia. 

� Visitas e entrevistas.

2005 
2º Trimestre (Janeiro a Maio) 

Objetivos a atingir Descrição das atividades desenvolvidas 

� Visitas e entrevistas com os

Análise da responsáveis pelas instalações desportivas. 

realidade desportiva � Elaboração de fichas técnicas individuais.

� Preenchimento da base de dados.
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 2005 
3º Trimestre (Maio a Agosto) 

Objetivos a atingir Descrição das atividades desenvolvidas 

  � Visitas e entrevistas com os  

  responsáveis pelas instalações desportivas. 
� Contacto com as Associações Desportivas 
Regionais (ADR). 

Elaboração da Carta 
Desportiva Municipal 

� Compilação da informação recolhida e sua 
avaliação. 

  � Sintetização da informação para a obtenção 

  
de indicadores relevantes. 
� Avaliação das carências existentes. 

  

2005 a 2013 
Objetivos a atingir Descrição das atividades desenvolvidas 

  � Implementação no PDM. 

  � Inserção e desenvolvimento do Sistema  

  de Informação Geográfica (SIG). 

  � Matriz para o desenvolvimento da 
Atualização da Carta 
Desportiva Municipal 

proposta de construção de novas 

  instalações municipais. 

  � Atualização da base de dados e dos 

  indicadores com os dados das novas 

  instalações municipais. 
Figura 04 – Plano cronológico utilizado na carta desportiva municipal de Matosinhos (2004 a 2013) 

 

Sublinhe-se que, por impossibilidade de contacto, nem sempre foi possível 

agendar marcação de visita às instalações (nas instalações que assim o 

exigiam) e que, aquando da visita sem agendamento, tivemos de reagendar 

novas visitas dado que não se encontrava nenhum técnico ou responsável que 

nos pudesse acompanhar. Calculou-se assim por estimativa e com alguma 

margem de erro, o número de visitas às instalações referenciadas. 

Na fase inicial de cada levantamento, em interação com os responsáveis pelas 

instalações, identificaram-se (mediante explicação do coordenador e do técnico 

de apoio) os objetivos do estudo, tendo sido sempre consentidas as visitas 

realizadas.  
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O ambiente, pelos mais diversos motivos, nem sempre foi favorável à 

concretização do levantamento, não havendo, no entanto, a relatar, quaisquer 

interferências dignas de registo. 

Intervieram, no processo de catalogação, quatro entidades distintas: 

a. um responsável/coordenador (quadro técnico) encarregado de registar

fotograficamente os equipamentos, de realizar as entrevistas informais

junto dos responsáveis pelas instalações (quando existentes) e

preencher a ficha técnica por observação direta e medição métrica

(duração média de 2h considerando a deslocação ao local, processo de

levantamento e posteriormente a migração dos dados);

b. um técnico de apoio no terreno;

c. um primeiro “aprovador”, um chefe de divisão que procedeu à

verificação da informação registada e que dessa forma assegurou uma 

maior garantia de fiabilidade dos dados, detetando eventuais lapsos ou 

contradições, tornando possível fazer regressar a informação ao nível 

anterior e, por essa via, à entidade que procedeu ao levantamento; 

d. por último, o segundo “aprovador”, vereador do desporto, que validou a

informação “publicável”, 

cabendo, posteriormente e novamente ao responsável/coordenador, 

proceder à sua publicação para integração na base de dados 

georreferenciada acessível a consulta. 

Assim, pretendeu-se sistematizar e caracterizar a realidade desportiva 

municipal do ponto de vista das instalações disponíveis, segundo a tipologia, a 

entidade proprietária, a dimensão, a cobertura, a qualidade e o estado de 

conservação, o tipo de modalidades desportivas, o equipamento para a prática 

oficial, as barreiras arquitetónicas, a lotação e outros aspetos específicos 

intrínsecos (cf. figura 5).  
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Figura 05  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Parametrização (2005) 

Há autores que diferenciam claramente a existência de dois tipos de 

instalações desportivas: aqueles que se construíram especificamente para a 

prática desportiva e os que utilizam como espaço desportivo o meio natural ou 

infraestruturas cuja especificidade não é de carácter desportivo. 

Os primeiros são catalogados de instalações desportivas e os segundos de 

áreas de atividade desportiva (Sarmento e Pinto, 2004). 

Neste contexto, as instalações desportivas foram identificadas pela sua 

construção específica, correspondendo a locais ou a espaços de prática 

desportiva mais ou menos vincada, tendo sido classificadas e parametrizadas 

com base no Decreto-Lei n.º 317/97 (presentemente regulamentadas pelo 

Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de Junho - regime jurídico das instalações 

desportivas de uso público -, que revogou a legislação anteriormente aplicável) 

de acordo com as classificações por tipologia conforme a figura 6. 
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Figura 06  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Classificação por Tipologia (2005) 

Grandes campos – áreas desportivas com dimensões iguais ou superiores a 

90 metros de comprimento por 45 metros de largura.  

Pistas de atletismo – áreas desportivas do tipo ovalóide, circunscritas por 

pistas que se destinam à prática do atletismo e com dimensões entre os 250 

metros e os 400 metros à corda. 

Pequenos campos – áreas desportivas com dimensões inferiores a 90 metros 

de comprimento por 45 metros de largura. 

Campos de ténis – áreas desportivas que se destinam à prática do ténis. 

Pavilhões – áreas desportivas cobertas, com dimensões iguais ou superiores a 

28 metros de comprimento, 16 metros de largura e 7 metros de altura.  

Salas de desporto  – áreas desportivas cobertas com dimensões inferiores a 

28 metros de comprimento e 16 metros de largura.  

Piscinas  – áreas desportivas que se destinam aos diversos tipos de atividades 

aquáticas. 
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Instalações especializadas – áreas desportivas específicas, tais como: 

campos de golfe, carreiras de tiro, hipódromos, kartódromos e pistas de 

bowling. 

 

As áreas de atividade desportiva, áreas terrestres, aéreas e aquáticas, cujo 

espaço desportivo não foi construído especificamente para a atividade e de 

difícil mensuração, não foram objeto de estudo. 

A avaliação das necessidades de instalações desportivas foi feita com base em 

critérios que relacionavam, para o território em análise, a superfície dos 

equipamentos com a respetiva população residente.  

Os valores de referência respeitantes ao nível de cobertura local em áreas 

desportivas foram os definidos pelo Conselho da Europa e adotados pelo 

Conselho Internacional para a Educação Física e Desporto – UNESCO, e os 

dados sobre a caracterização demográfica e social do concelho e freguesias de 

Matosinhos foram referentes aos censos 1991 e 2001 do INE. 

Segundo tais critérios, a área desportiva útil – área efetiva de prática desportiva 

e respetiva zona livre – recomendada por habitante e que foi adotada como 

padrão de referência  no nosso estudo foi de 4m2/superfície . 

Contudo, e segundo Conceição (2007) aquela medida padrão está a tornar-se 

ultrapassada uma vez que não se relaciona com as características 

demográficas e geográficas de locais específicos. 

Sugere, o mesmo autor, que um processo de planeamento interativo e 

participativo com a comunidade deverá determinar as instalações necessárias. 
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Do quadro 1, constam os indicadores de referência distribuídos segundo o tipo 

de instalações. 

Quadro 01  – Modelo de avaliação da área desportiva útil por habitante adaptado da Carta das Instalações Desportivas 
Artificiais (IDP, 1997) 

LIMITES DE VARIAÇÃO (m 2/hab.) 

INSTALAÇÕES Inexistente  Fraco Razoável Bom Excessivo  
Total 0 ]0;2[ [2;4[ [4;8[ ≥≥≥≥ 8    
Grandes campos 0 ]0;1[ [1;2[ [2;4[ ≥ 4 
Pistas de 
atletismo 0 ]0;0,6[ [0,6;1,2[ [1,2;2,4[ ≥ 2,4 

Pequenos campos 
e Campos de ténis  0 ]0;0,325[ [0,325;0,65[ [0,65;1,3[ ≥ 1,3 

Pavilhões e 
0 ]0;0,045[ [0,045;0,09[ [0,09;0,18[ ≥ 0,18 

Salas de desporto 
Piscinas cobertas 0 ]0;0,01[ [0,01;0,02[ [0,02;0,04[ ≥ 0,04 
Piscinas ar livre 0 ]0;0,02[ [0,02;0,04[ [0,04;0,08[ ≥ 0,08 

Legenda (sinais convencionais): 
]x;y[ - Intervalo de valores compreendido entre x e y, excluindo os valores de x e de y; 

[x;y[ - Intervalo de valores compreendido entre x e y, incluindo o valor de x e excluindo o valor de y; 
≥ ≥ ≥ ≥ - Maior ou igual que. 

Este quadro permitiu-nos caracterizar o parque desportivo, baseando o número 

de instalações construídas por tipologia e superfície desportiva útil (m2), por 

forma a estabelecer comparações com os índices de referência. No entanto e 

segundo Matos (2000) o standard m2 por habitante não qualifica, do ponto de 

vista da rentabilidade de utilização do espaço e das suas qualidades 

específicas de uso, ou seja não é possível comparar diferentes tipologias (ex: 

grande campo com uma piscina). 

A utilidade revela-se principalmente na deteção de diferenças ao nível da oferta 

desportiva de instalações localizada no território (Feitais, 2008). 

A ficha técnica foi elaborada tendo em vista produzir indicadores 

harmonizados, permitindo uma leitura e interpretação simultaneamente 

concisas e operativas. Por um lado, pretendia-se explicitar indicadores de 

leitura abrangentes e simples, úteis e acessíveis à generalidade do público, por 

outro lado pretendia-se obter indicadores suscetíveis de uma leitura em termos 

de consequências de decisão. 
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Para cada instalação identificada foi feita uma caracterização desenvolvendo-

se para tal uma ficha-tipo de levantamento. 

A ficha foi parametrizada segundo quatro quadros distintos. Um primeiro 

separador de identificação geral, um segundo e terceiro quadro com 

especificidades tangíveis e técnicas gerais e, por último uma tabela com os 

dados específicos alusivos às áreas desportivas. 

Na tabela de identificação geral (figura 7) foram considerados os campos com 

a designação da instalação, a classificação por tipologia (pesquisa 3) , a 

freguesia, o facto de se tratar ou não de uma instalação coberta (pesquisa 10) , 

o ano de construção e o estado geral da instalação. 

 
Figura 07  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Dados Gerais (2005) 

Em relação à pesquisa 6 para a caracterização da qualidade e do estado de 

conservação das instalações, esta foi avaliada segundo a aparência física das 

instalações e dos equipamentos – usando uma escala definida para esse 

efeito, garantido a comparabilidade e a homogeneidade de critérios.  

Quanto à qualidade  das instalações desportivas, foi usada a seguinte 

classificação:  
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Má: claramente inadequadas, a necessitar de uma reestruturação para 

poderem assegurar convenientemente a prática das modalidades para que 

foram projetadas.  

Razoável:  algumas falhas ao nível do equipamento necessário para a prática 

das modalidades para que foram projetadas.  

Boa:  devidamente equipadas para assegurar com a polivalência necessária a 

prática das modalidades para as quais foram projetadas.  

Quanto ao estado de conservação  das instalações desportivas, foi usada a 

seguinte classificação: 

Má: a necessitarem de intervenção urgente e de grande amplitude.  

Razoável:  a necessitarem de pequenas obras de conservação.  

Boa: com aspeto agradável em todos os seus setores, não evidenciando 

necessidade de obras.  

Foram ainda recolhidos os dados gerais de localização, contacto e identificação 

segundo entidade proprietária (pesquisas 2 e 4 – instalações desportivas 

segundo a classificação e entidades proprietárias ) e gestora, cuja 

classificação, atendendo à realidade do desporto municipal, se baseou na 

seguinte nomenclatura: 

- Administração Central (Órgãos estatais); 

- Administração Municipal (Unidades administrativas municipais integradas no 

regime normal de gestão da autarquia: Câmara Municipal, Matosinhos Sport 

Empresa Municipal de Desporto e Juntas de Freguesia); 

- Entidade Privada (Entidades empresariais privadas); 

- Instituição Militar; 

- Sistema Escolar Público; 

- Movimento Associativo (Clubes Desportivos).  

Convirá aqui ressalvar que, muito embora num estudo mais recente (Carta 

Desportiva de Lisboa, 2009) sejam apresentados vários conceitos de clube 

desportivo, a saber: 
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- O Clube Desportivo, enquanto associação sem fins lucrativos, dotada de 

personalidade jurídica, modelo que devem seguir todos aqueles clubes que 

participam em competições desportivas não profissionais. 

- A Sociedade Desportiva1 com fins lucrativos, tipo a adotar (facultativamente) 

por aqueles que participem em competições desportivas profissionais. 

- O Clube Desportivo em estatuto reforçado, associação sem fins lucrativos, 

com personalidade jurídica, que embora participando em competições 

desportivas profissionais não opta por formar uma sociedade desportiva, 

ficando assim sujeito a regime especial de gestão, neste relatório, para maior 

facilidade de agregação, consideramos, dentro do conceito de “movimento 

associativo” todos os clubes desportivos, independentemente da sua natureza 

privada ou pública.  

 

 
Figura 08  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos por instalação (2005) 

Na figura 8 focamos aspetos relacionados com os balneários, a sua 

quantidade, o tipo de proteção da área desportiva e parametrizamos o tipo de 

iluminação existente (cf. figura 9). 

 

 

 

 

 

 

1 Também sustentado por Cardoso, F. (2004). Transformação dos Clubes em Sociedades Anónimas 
Desportivas. Ed. IPAM.  
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Figura 09  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Tipos de Iluminação 

Na figura 10 continuamos a caracterizar as instalações segundo 

especificidades técnicas onde destacamos a preocupação em saber se estas 

apresentavam barreiras arquitetónicas, segundo os pressupostos descritos no 

Decreto-Lei n.º 123/97 de 22 de Maio (revogado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006 

de 8 de Agosto), de algum tipo (pesquisa 8 – instalações segundo a 

classificação e barreiras arquitetónicas ), facilidade de acesso e espaços 

pensados para o público em geral (pesquisa 7 ). 

Figura 10  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Características Técnicas
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Por último, relativamente aos dados específicos, e para dar resposta às 

pesquisas 1 e 9, onde se pretendia aferir as áreas totais das instalações, 

elaboramos um formulário que nos permitiu, inclusive, detalhar as marcações 

de jogo por instalação, conforme nos mostra a figura 11. 

 

 
Figura 11  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Dados Específicos (2005) 

Tome-se como exemplo a Nave Prof. Costa Pereira do Centro de Desportos e 

Congressos de Matosinhos: Diagnosticamos cerca de 1500m2 de área 

desportiva útil e vários tipos de recinto (marcações de jogo) cujo piso é de 

madeira flexível (ou flutuante). 

 

Ao longo do levantamento fomos parametrizando o tipo de pavimentos (cf. 

figura 12) que íamos encontrando, de forma a complementar o formulário com 

o maior detalhe e precisão possíveis. 
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Figura 12  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos - Tipos de Piso

Do mesmo modo, parametrizamos também os vários recintos (cf. figura 13) 

com que nos fomos deparando, de acordo com o tipo de atividade que neles se 

podia desenvolver. 

Tome-se uma vez mais o exemplo anterior em que dos 1500m2 diagnosticados, 

800m2 apresentaram-se como área útil para a prática do futsal. 
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Figura 13  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Tipos de Recinto 

 

O formulário dos dados específicos foi concebido para ir ao encontro da 

realidade técnica segundo a classificação por tipologia. Tome-se o exemplo 

das Piscinas: atendendo à sua tipologia específica, foram desenhados campos 

próprios no formulário para uma descrição rigorosa e técnica daquelas 

instalações, adequados a essa realidade em concreto (Tanque principal e/ou 

de aprendizagem, características). 
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Figura 14  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Piscina (2005)

Em relação às salas de desporto, conforme figura 14 que junto se anexa, 

identificamos o número total de salas, tipo de recinto (ex: sala de fitness; sala 

de ballet) e pavimento, e calculamos a área total (campo parametrizado) de 

cada espaço. 

Figura 15  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Sala de Desporto (2005)
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Em relação às Instalações especializadas e pistas de atletismo, 

complementamos a título descritivo tais instalações (cf. figuras 16 e 17). 

 
Figura 16  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Instalação Especializada (2005) 

 

 
Figura 17  – Base de dados da carta desportiva municipal de Matosinhos – Pista de Atletismo (2005) 
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Para Cunha (1997), as instalações desportivas identificam, no espaço urbano e 

social, os locais específicos de práticas desportivas realizadas em espaços 

delimitados. As atividades desportivas localizam-se, predominantemente, em 

instalações adequadas para o efeito. Assim, o número de instalações 

desportivas existentes, o seu raio de influência e a sua acessibilidade permitem 

identificar, num município, a presença de uma vocação preferencial em termos 

desportivos.  

Uma nota, aqui, para referir que também nós, em 2005, efetuamos o 

levantamento exaustivo das modalidades federadas praticadas no município de 

Matosinhos, pela deteção efetuada através das fichas de levantamento nos 

diferentes tipos de instalações desportivas, incluindo as especializadas e junto 

do movimento associativo, e por meio das visitas efetuadas às FDN e ADR. 

Apesar desse trabalho, considerando que as fichas de levantamento se 

reportavam ao ano de lançamento da carta desportiva em Matosinhos, não 

consideramos relevante incluir a sua menção neste relatório. 

3.2.1 Criação da base de dados - pressupostos e limitações

A nossa base de dados foi criada sobre a plataforma do microsoft office access 

que, em não sendo muito completa é, na sua essência, funcional, quer em 

termos de uso, quer em termos de consulta. 

Uma das maiores limitações com que nos deparamos foi com a impossibilidade 

de realizar alterações e desenvolver a base de dados com novas variantes. 

A título de exemplo, refira-se que acrescentar novos campos, significa refazer 

toda a estrutura inicial, sendo que só o programador se encontra habilitado a tal 

tarefa não podendo o utilizador intervir a esse nível. 

A nosso ver, a maior vantagem na utilização de uma ferramenta deste género 

para a construção da base de dados é a sua flexibilidade no tipo e quantidade 

de pesquisas que permite realizar. Atualmente e como demonstramos, só é 

admitido retirar nove relatórios de pesquisa. 
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No entanto, como os dados se encontram separados dos formulários é 

possível, inclusive, utilizar um outro programa (ex: microsoft office excel) que 

leia as tabelas e realize novas pesquisas. Existem outras ferramentas visuais 

que com relativa facilidade e poucos conhecimentos de SQL (Structured Query 

Language) permitem os mesmos resultados. 

A aplicação por nós utilizada tem porém uma dupla característica que a tornou, 

para nós, a escolhida: apresenta um layout apelativo e de fácil acesso para os 

menos experientes e uma parte com programação para utilizadores mais 

avançados. 

Escolhemos, assim, o access por possibilitar a elaboração de uma aplicação 

customizada, feita à medida, para a nossa utilização específica.  

 

3.3. Metodologia baseada em SIG 

O próximo passo metodológico teve como finalidade proceder à cartografia das 

instalações desportivas identificadas. 

Para tal, usamos uma ferramenta, designada por SIG – Sistema de Informação 

Geográfica – que é, resumidamente, um sistema de informação espacial e de 

procedimentos computacionais que permite e facilita a análise, gestão ou 

representação do espaço e sua organização. 

Segundo diversos estudos, o SIG é, atualmente, a melhor ferramenta para 

resolver problemas de organização de dados em modelos digitais, 

possibilitando a tomada de decisões ao nível do planeamento. 

O SIG separa a informação em diferentes camadas temáticas e armazena-as 

de modo independente, permitindo trabalhar com elas de modo rápido e 

simples, facilitando ao utilizador a possibilidade de relacionar a informação 

existente através da posição e topologia dos objetos, com o propósito de gerar 

nova informação. 
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Permite, ainda, visualizar a localização dos variados tipos de instalação 

destinados ao desporto e caracterizá-los, através da sua informação 

alfanumérica, que inclui dados muito importantes na gestão dos espaços.  

Assim, através da informação que disponibiliza, auxilia, de uma forma imediata 

e eficiente, a administração das instalações desportivas, tendo-se tornado 

essencial para uma boa gestão de tais espaços. 

De facto, mediante a otimização das suas ferramentas e o cruzamento das 

suas bases de dados, que contêm informações complementares, são 

permitidas determinadas análises, como é o caso da oferta desportiva, onde a 

avaliação dos dados demográficos é imprescindível. 

 

Na elaboração da carta desportiva de Matosinhos, o SIG foi utilizado para: 

- georreferenciar todos os edifícios e espaços desportivos (cf. figura 18); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  – Cartografia (2005): Tipologia (ex: freguesia Senhora da Hora) 

Legenda: 
 

 Grande campo  Pista de atletismo  Pequeno campo  Campo de ténis 

 Pavilhão  Sala de desporto  Piscina  Instalação especializada 
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- criar uma base de dados que permitisse caraterizar cada instalação, inclusive 

no que respeita ao seu proprietário e à entidade responsável pela sua gestão 

(cf. figuras 19 e 20); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19  – Cartografia (2005): Associativismo (ex: freguesia Senhora da Hora) 

 

 

Figura 20  – Legenda da cartografia (ex: freguesia Senhora da Hora) 
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- proceder a diversas análises importantes para o desenvolvimento de políticas 

estratégicas relacionadas com o desporto. 

- criar mapas temáticos, de visualização e perceção imediata dos temas 

abordados. 

Os modelos mais comuns em SIG são o modelo raster (ou matricial) e o 

modelo vetorial. O modelo de SIG raster centra-se nas propriedades do 

espaço, compartimentando-o em células regulares. Cada célula representa um 

único valor. Quanto maior for a dimensão de cada célula (resolução) menor é a 

precisão ou detalhe na representação do espaço geográfico. No caso do 

modelo de SIG vetorial, o foco das representações centra-se na precisão da 

localização dos elementos no espaço. Para modelar digitalmente as entidades 

do mundo real utilizam-se essencialmente três formas espaciais: o ponto, a 

linha e o polígono. 

Em relação ao trabalho efetuado no Município de Matosinhos a cartografia 

antiga que foi digitalizada e os ortofotomapas estão alojados no modelo raster, 

sendo que no entanto toda a informação constante da base de dados de 

encontra no modelo vetorial. 

Em 2012, a Esri Portugal (empresa pioneira, inovadora e líder de mercado na 

oferta de tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica em Portugal) 

entregou o prémio de inovação ao presidente do conselho de administração da 

Matosinhos Sport (Dr. Nuno Oliveira) por ter transformado o SIG num sistema 

de apoio à tomada de decisão e à gestão municipal.  

À escala municipal, um SIG é entendido como um poderoso instrumento de 

análise e gestão de informação, que serve de forma eficaz e racional a gestão 

do território, potencializando a modernização funcional. 

Foi possível, assim, de uma forma expedita, a compilação, tratamento e análise 

da informação de forma sistemática e repetida, conseguindo-se, após tal 

trabalho, a identificação rápida e fiável dos equipamentos desportivos no 

território e suas características. 
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4. A importância dos dados da carta desportiva e a sua contribuição para 

as decisões políticas desportivas em Matosinhos 

4.1 Caracterização do município de Matosinhos 

O concelho de Matosinhos localiza-se na Região Norte de Portugal, faz parte 

da NUT III (nomenclatura das unidades territoriais estatísticas) do Grande 

Porto. Era, em 2004, constituído por dez freguesias (cf. figura 21), Custoias, 

Guifões, Lavra, Leça do Balio, Leça da Palmeira, Matosinhos, Perafita, Santa 

Cruz do Bispo, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora. 

A partir de 2005, Matosinhos passou a integrar a nova Grande Área 

Metropolitana do Porto, que se estende da Póvoa de Varzim até Espinho e 

Santa Maria da Feira e do Oceano Atlântico até Arouca. A criação da nova 

Grande Área Metropolitana do Porto parece ter trazido consigo condições 

propícias de cooperação mais intensa entre os concelhos que a integram, 

mobilizando-os, em conjunto, para um maior desenvolvimento global da região. 

O concelho integra o núcleo central da área metropolitana do Porto e a sua 

centralidade acrescida, pelo facto de ser servido por bons acessos e ter como 

vizinhos outros concelhos intensamente povoados, implica a necessidade de 

servir uma população muito maior do que a residente.  

O concelho possui uma tripla característica: 

- a sua ligação ao mar,  

- uma cada vez mais forte componente urbana, e  

- uma, ainda existente, ruralidade. 

Matosinhos, é reconhecidamente, um concelho ímpar na estrutura do espaço 

urbano, dotado de excelentes condições naturais (áreas verdes, o mar,...). 
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De acordo com a nova reorganização administrativa do território das freguesias 

(Lei n.º 11-A/2013), Matosinhos passará a apresentar-se (logo após a 

conclusão do nosso relatório, nas eleições gerais das autarquias locais – 

setembro 2013) com quatro sedes de freguesia: Custoias (união de Custoias, 

Leça do Balio e Guifões - 45.716 habitantes), Matosinhos (união de Matosinhos 

e Leça da Palmeira - 40.486 habitantes), Perafita (Perafita, Lavra e Santa Cruz 

do Bispo - (29.407 habitantes) e Senhora da Hora (São Mamede de Infesta e 

Senhora da Hora - 50.869 habitantes). 

Figura 21 – Mapa do concelho de Matosinhos (2013)

Matosinhos tem uma população residente, de acordo com os dados 

preliminares dos censos 2011, de 175.478 habitantes (52.45% mulheres e 

47.55% homens), 67.871 famílias, 82.235 alojamentos e 33.389 edifícios para 

uma área total de 62Km2, correspondendo a uma densidade populacional de 

2830 hab./Km2. Na última década, assistiu-se a um aumento da sua população 

residente, na ordem dos 5% (cf. quadro 02).  
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Quadro 02  – População residente nas freguesias do concelho de Matosinhos (1981 - 2011) 

FREGUESIAS 1981 1991 2001 2011 

Custoias 12.302 14.797 18.065 18.650 

Guifões 8.407 10.925 9.686 9.495 

Lavra 7.682 8.894 9.408 10.033 

Leça do Balio 13.681 14.329 15.673 17.571 

Leça da Palmeira 15.214 15.605 17.215 18.502 

Matosinhos 30.471 29.798 28.488 30.984 

Perafita 10.053 11.340 12.298 13.607 

Santa Cruz do Bispo 6.414 5.538 6.108 5.767 

São Mamede de Infesta 18.953 20.468 23.542 23.122 

Senhora da Hora 13.321 19.988 26.543 27.747 

Concelho de Matosinhos 136.498 151.682 167.026 175.478 
 

 

Segundo dados da carta educativa de Matosinhos, as freguesias que se 

destacam, com ganhos mais expressivos de população, são as de Leça do 

Balio e Perafita, com taxas superiores a 10% (cf. quadro 03), seguindo-se as 

de Matosinhos e Leça da Palmeira, com taxas de crescimento na ordem dos 

9% e 7%, respetivamente. Freguesias como São Mamede de Infesta (-1,8%), 

Guifões (-2%) e Santa Cruz do Bispo (-5,6%) registaram, entre 2001 e 2011, 

perdas de população. 

Quadro 03  – Taxa de variação da população residente nas freguesias do concelho de Matosinhos entre 2001 e 2011 

FREGUESIAS Taxa 

Custoias 3,24 

Guifões -1,97 

Lavra 6,64 

Leça do Balio 12,11 

Leça da Palmeira 7,48 

Matosinhos 8,76 

Perafita 10,64 

Santa Cruz do Bispo -5,58 

São Mamede de Infesta -1,78 

Senhora da Hora 4,54 

Concelho de Matosinhos  5,06 
 

A variação da população residente no concelho de Matosinhos, por grupos 

etários, nas últimas décadas, reflete uma tendência de envelhecimento 

demográfico, acompanhando a dinâmica verificada a nível nacional e Grande 

Porto.  
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As freguesias mais populosas são Matosinhos, São Mamede de Infesta e 

Senhora da Hora.  

A existência de uma agenda desportiva intensamente preenchida é já uma 

marca, registada nalguns casos, do concelho de Matosinhos.  

A diversidade e riqueza dos eventos que a compõem marca fortemente 

públicos diversificados. 

Tudo isto traz consigo, também, uma forte atratividade, o que ajuda inclusive, 

em nossa opinião, a explicar o aumento de procura de habitação e 

recenseamento, em Matosinhos. 
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4.2. Caracterização da rede de instalações desporti vas municipais 

4.2.1 Pressupostos e limitações na leitura dos dado s 

Considerando que realizamos, de 2004 a 2013, atualizações apenas ao nível 

das instalações desportivas municipais (administração municipal) e não outras, 

e que nos propomos, pelo presente relatório profissional, analisar a proficiência 

da carta desportiva municipal enquanto “justificação para as opções tomadas” 

(opções políticas, refira-se) no processo de construção de instalações 

desportivas a nível municipal (nosso foco de estudo), durante aquele período 

de tempo, encararemos apenas a investigação e comentários àqueles dados. 

 Assim, “congelaremos” os dados obtidos no último levantamento no terreno em 

2005, para todas as instalações desportivas não municipais, com o 

pressuposto de que servirão, tais dados, com maior ou menor rigor estatístico, 

apenas de apoio para uma leitura geral e abrangente, e para um maior 

entendimento do parque desportivo total do município de Matosinhos. 

Tenha-se ainda em atenção que, se por um lado apresentamos os dados 

obtidos enquanto resultado da elaboração da carta desportiva municipal de 

Matosinhos, por outro, apresentamos, de forma envoltória e sem indicadores 

contábeis, as opções políticas desportivas e urbanísticas que aquele projeto 

encadeou no período em análise (2004 a 2013). 

 

4.2.2 Diagnóstico do município 

Segundo dados de Costa (2009) e relacionando o número de instalações 

desportivas existentes em 2008 com os valores de população residente 

estimada pelo INE para 2007, verifica-se que a relação entre o número de 

instalações e a população residente não é homogénea. 

De facto, as regiões do Algarve, Alentejo e Centro, apesar de serem as regiões 

com menor população residente, são as regiões com maior número de 

superfície desportiva útil por habitante, ao passo que as regiões de Lisboa e 
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Vale do Tejo e Norte são as regiões com maior número de população residente 

e menor valor de superfície desportiva útil por habitante (cf. quadro 4).  

Quadro 04  – Instalações desportivas existentes no território nacional (IDP, 2008)

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS A NÍVEL NACIONAL 

Estimativa 
População Grande  Pista de Pequeno Campo Sala de Pavilhão Piscina Piscina 

Total 
Área Área 

Residente 
2007 campo atletismo  campo de ténis desporto  desportivo  coberta descoberta  (m2) p/hab. 

Alentejo 760933 264 8 204 72 72 69 33 59 781 1922837 2,53 

Algarve 426386 82 3 298 256 139 25 6 24 833 979182 2,3 

Centro 2385911 748 16 913 205 173 220 77 96 2448 5796760 2,43 

Lisboa e 
2808414 556 22 1014 305 512 254 115 51 2829 5010999 1,78 

Vale do Tejo  

Norte 3745236 1066 10 1081 252 328 318 124 93 3272 7090214 1,89 

Total 10082154 2716 59 3510 1090 1224 886 355 323 10163 20799992 2,06 

A região do País com maior superfície desportiva útil por habitante é a região 

do Alentejo e, a menor, é a região de Lisboa e Vale do Tejo. Relativamente à 

existência de instalações desportivas é no Norte que se assiste a uma maior 

concentração, detendo, este concelho, cerca de 32% do total das instalações 

desportivas existentes no território. Este elevado número deve-se ao facto de 

ser esta a região do País com maior população residente. 

Convirá referir que atendendo às diferenças no âmbito e no grau de 

exaustividade atingido, os dados que recolhemos e que aqui 

apresentamos não são totalmente comparáveis com os dados 

respeitantes ao último levantamento efetuado pelo IDP (menos exaustivo 

e pormenorizado) para o concelho de Matosinhos. Segundo os dados 

daquele estudo, em 1997, apresentados na Carta das Instalações Desportivas 

Artificiais, Matosinhos apresentava 115 instalações, para uma área de 

174437m2. Atendendo às instalações desportivas existentes no concelho de 

Matosinhos e não considerando as que pertencem ao tipo especializadas, 

foram registadas, em 2004 (para 2004 consideraremos sempre o número de 

habitantes atribuído pelos censos 2001) , 314 instalações correspondentes a 

290980m2 de área desportiva útil e em 2013 (de 2004 a 2013 consideraremos 

sempre o número de habitantes apresentados pelos censos 2011 e 

apenas as transformações sentidas ao nível das instalações desportivas 

municipais) , 332 instalações  com uma área de 311512m2 (cf. quadro 05). 
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A oferta de instalações desportivas encontra-se, assim, e apesar dos esforços 

que têm vindo a ser feitos ao longo dos anos, segundo o Conselho da Europa e 

a UNESCO, com a classificação de fraca, uma vez que se apresenta com uma 

área de 1,77m2/hab (note-se que, apesar de fraca e ainda longe dos 

1,89m2/hab que apresenta a região Norte segundo o IDP, é uma classificação 

amplamente superior aos 1,00m2/hab do Grande Porto, conforme quadro 6). 

Concluímos assim que, de 2004 até 2013 existiu um aumento de 0,03m2/hab, o 

que não consideramos uma evolução expressiva devendo-se também ao 

acréscimo de habitantes recenseados (8452) desde 2001. 

Constata-se ainda que 16% da área desportiva total corresponde a instalações 

cobertas e 84% a instalações descobertas, enquanto que os valores 

preconizados pelo Conselho da Europa1 como ótimos são 10% e 90%, 

respetivamente. 

 

Quadro 05  – Área desportiva total e por habitante segundo a freguesia (1991 - 2013) 

FREGUESIA 

1991 2001 2004 2013 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Custoias 15081 1,02 24176 1,34 32557 1,8 32698 1,75 

Guifões 12310 1,13 17545 1,81 17545 1,81 19755 2,08 

Lavra 12502 1,41 14429 1,53 14815 1,57 21215 2,11 

Leça do Balio 5553 0,39 15150 0,97 15150 0,97 21550 1,23 

Leça da Palmeira 41408 2,65 58769 3,41 59954 3,48 58995 3,19 

Matosinhos 17221 0,58 28218 0,99 29142 1,02 30487 0,98 

Perafita 18240 1,61 36098 2,94 36118 2,94 36118 2,65 

Santa Cruz do Bispo 9713 1,75 12846 2,1 14843 2,43 14843 2,57 

São Mamede de Infesta 15904 0,78 32045 1,36 33633 1,43 33633 1,45 

Senhora da Hora 26560 1,33 60058 2,26 67443 2,54 72439 2,61 

TOTAL 174492 1,16 299334 1,79 321200 1,92 341732 1,95 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fonte: Atlas Desportivo Nacional (1988). Classificação e tipificação. Vol.1 - Direcção-Geral dos Desportos 
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Atendendo a que a região Norte é a região do território com maior número de 

instalações desportivas entendemos que terá interesse verificar a sua 

distribuição territorial:

Quadro 06  – Instalações desportivas existentes na região Norte (IDP, 2008) 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS NA REGIÃO NORTE 

Estimativa 
População Grande Pista de Pequeno Campo Sala de Pavilhão Piscina Piscina 

Total 
Área Área 

Residente 
2005 campo atletismo  campo de ténis Desporto  desportivo  coberta descoberta  (m2) p/hab.  

Alto Trás-os- 
216245 142 1 72 26 22 23 8 17 311 816680 3,78 

Montes 

Ave 524057 143 1 144 22 32 25 14 8 389 870034 1,66 

Cávado 411327 167 1 126 21 25 24 13 11 388 918875 2,23 

Douro 212170 152 1 169 28 29 42 13 22 456 1037556 4,89 

Entre Douro 
287665 24 0 39 9 9 8 5 7 101 175207 0,61 

e Vouga 

Grande Porto 1281424 135 3 296 111 150 126 43 10 874 1280613 1 

Minho - Lima 251676 84 2 113 16 23 26 12 7 283 682427 2,71 

Tâmega 560672 219 1 122 19 38 44 16 11 470 1308822 2,33 

Total 3737791 1066 10 1081 252 328 318 124 93 3272 7090214 1,9 

Através do quadro 7 é possível constatar que a oferta em Matosinhos se revela 

como fraca, estando abaixo do padrão de referência, no que respeita aos 

grandes campos (0,81m2/hab), pistas de atletismo (0,01m2/hab) e piscinas ao 

ar livre (0,01m2/hab); se revela boa face ao padrão de referência, ao nível dos 

pequenos campos e campos de ténis com 0,63m2/hab e das piscinas cobertas 

com 0,03m2/hab e superior a boa, relativamente a pavilhões e as salas de 

desporto (cerca de 0,28m2/hab). 

Ainda segundo estes dados, podemos concluir que a intervenção municipal, ao 

longo desta década, mais se fez sentir ao nível dos grandes campos (2004: 

0,78m2/hab; 2013: 0,81m2/hab), dos pavilhões e salas de desporto e, por fim, 

ao nível das piscinas cobertas que se apresentam com valores “muito bons” 

(2004: 0,02m2/hab; 2013: 0,03m2/hab), sempre segundo o padrão de 

referência. 
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Quadro 07  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia no concelho de Matosinhos (1991 - 2013) 

TIPO DE EQUIPAMENTO 

1991 2001 2004 2013 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Grande campo 84160 0,55 123853 0,74 131061 0,78 142209 0,81 

Pista de atletismo 0 0 2400 0,01 2400 0,01 2400 0,01 

Pequeno campo 48163 0,32 94845 0,57 100678 0,6 99832 0,57 

Campo de ténis 5544 0,04 10249 0,06 10249 0,06 10249 0,06 

Pavilhão 10475 0,07 27453 0,16 30159 0,18 35314 0,20 

Sala de desporto 2507 0,02 9182 0,05 11047 0,07 14231 0,08 

Piscina coberta 821 0,01 2654 0,02 2888 0,02 4779 0,03 

Piscina ar livre 1822 0,01 2498 0,01 2498 0,01 2498 0,01 

Instalação especializada 21000 0,14 26200 0,16 30220 0,18 30220 0,17 

TOTAL 174492 1,16 299334 1,79 321200 1,92 341732 1,95 
 

Como indica o quadro 8 e segundo dados de 2004, a iniciativa privada é a 

maior proprietária de instalações desportivas do concelho (115, representando 

35% do total). 

A autarquia de Matosinhos possui um parque desportivo constituído por 98 

instalações (segundo dados de 2013), 29,5% do total concelhio, das quais 54% 

correspondem a pequenos campos e salas de desporto. 

Quadro 08  – Instalações desportivas segundo a tipologia e proprietário no concelho de Matosinhos 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo 

Sistema 
Escolar TOTAL % 
Público  

Grande Campo 
 

4 1 
 

17 
 

22 7 

Pista de Atletismo  1     
1  

Pequeno Campo 1 34 19 7 5 35 101 30 

Campo de Ténis  11 7    
18 5 

Pavilhão 1 12 4 1 7 13 38 11 

Sala de Desporto 1 18 64  9 22 114 34 

Piscina Coberta  13 8    
21 6 

Piscina Ar Livre 
 

4 5 
   

9 3 

Instalação 
  7  1  

8 2 
Especializada 

TOTAL 3 97 115 8 39 70 332  
PERCENTUAL (%)  1 29 35 2 12 21 

 
100% 
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Assim, cruzando uma vez mais os dados de 2004 com os dados da atualização 

das instalações desportivas municipais obtidos desde aquele período até 2013, 

constatamos que as restantes entidades proprietárias são detentoras de 36% 

do património desportivo concelhio, sendo de realçar a reduzida contribuição 

por parte da administração central e das instituições militares 

(estabelecimentos prisionais), com 1% e 2%, respetivamente. O movimento 

associativo, com 17 grandes campos registados, apresenta 12% do total das 

instalações existentes e o sistema escolar público 21% (35 pequenos campos e 

35 pavilhões e salas de desporto).  

Ainda que insuficiente, salienta-se e enaltece-se o contributo que tem vindo a 

ser feito por todas as entidades, para o acréscimo do património desportivo. 

Veja-se que, entre 1991 e 2001 ocorreu um aumento de 0,63m2/hab., de 2001 

a 2004 um aumento de 0,13m2/hab. e de 2004 a 2013 uma subida de 

0,03m2/hab. de área desportiva útil. 

De sublinhar, ainda assim e comprovadamente, a quebra na tendência 

evolutiva da construção do parque desportivo de Matosinhos na última década 

(cf. gráfico 1). 

Gráfico 01  – Número de instalações desportivas construídas (1991 a 2013)

Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento significativo na construção de 

salas de desporto e pequenos campos, empreendida pelas entidades privadas, 

pela administração municipal e pelo sistema escolar, representando estes 

espaços aproximadamente 65% da totalidade das instalações desportivas, das 

quais 83 pertencem a entidades privadas. 
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Os pequenos campos são o tipo de instalações preferencialmente escolhidas 

por todas as entidades proprietárias, existindo 34 espaços pertencentes à 

administração municipal. As juntas de freguesia e as associações são 

fundamentais para a gestão local destes espaços dado que, enquanto 

entidades próximas das populações, captam de perto as suas necessidades e 

expectativas. 

De um modo geral, as instituições e organizações desportivas têm investido 

cada vez mais na melhoria da prestação de serviços. As preocupações com a 

qualidade são bem evidentes nos meandros do fitness e do desporto de lazer. 

Esta é uma realidade emergente que se confirma designadamente pela 

existência de 114 salas de desporto espalhadas por todo o concelho, que 

garantem uma prática desportiva com acompanhamento pedagógico 

individualizado, alargada a todos os munícipes, independentemente do escalão 

etário. 

A quantidade e a qualidade, a proximidade dos locais de residência bem como, 

a possibilidade da prática desportiva em condições mais flexíveis e preços 

adequados, parecem ser, assim, os requisitos que os cidadãos mais procuram. 

Os grandes campos existentes correspondem a 7% do total das instalações 

concelhias, sendo o movimento associativo o grande proprietário com 77%, 

cabendo os restantes 23% à administração municipal e às entidades privadas. 

Apesar do esforço manifestamente realizado pela autarquia na construção, 

reformulação e manutenção destas instalações ao longo dos anos, o número 

de grandes campos é insuficiente, atendendo ao número de atletas e equipas 

que o futebol de onze mobiliza (dados das modalidades desportivas federadas 

citados na Carta Desportiva Municipal de Matosinhos, 2005). Os clubes têm 

uma oferta de grandes campos relvados e pelados muito limitada, não 

chegando, a nosso ver, para as suas necessidades. 

Conforme podemos observar, existe uma única pista de atletismo com as 

medidas oficiais (cf. quadro 8). 
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A correspondente área desportiva útil por habitante (0,01m2/hab.) é 

notoriamente insuficiente para o padrão de referência. A referida instalação, 

propriedade da administração municipal, localiza-se na Zona Desportiva de 

Leça da Palmeira, tem piso tartan e é composta por seis corredores (estando, 

desta forma, preparada para competições de índole desportiva nacional). 

Realça-se o facto de não haver uma forte aposta nesta modalidade pelas 

demais entidades proprietárias. 

Apesar de ter existido entre 2004 a 2013 apenas uma subida de 0,03m2/hab. 

de área desportiva útil não deixa de ser notório o esforço da autarquia na última 

década, com a apresentação de 16 novas instalações . 

Gráfico 02  – Número de instalações desportivas construídas segundo o proprietário 

O número de campos de ténis em todo o concelho é de 18, correspondendo a 

5% do número total dos equipamentos desportivos. 

A administração municipal é a grande proprietária deste tipo de instalações 

com 61%, a par dos 39% das entidades privadas. O movimento associativo não 

possui qualquer instalação deste tipo, exprimindo falta de tradição em torno 

desta modalidade. Existem dois clubes de ténis e apenas uma instalação 

coberta para a prática desta modalidade, pertencente a uma entidade privada. 

A construção de campos de ténis cobertos será também um passo importante 

a ser dado para o crescimento da modalidade. 

Os pavilhões correspondem a 11% do total das instalações registadas, tendo 

sido registados 38 pavilhões. O sistema escolar público, com uma percentagem 
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34%, é o maior proprietário deste tipo de instalações desportivas, sendo o seu 

índice de ocupação destas muito elevado, devido, também, à parceria existente 

com o movimento associativo para períodos que não prejudicam as atividades 

escolares. 

Os pavilhões, por serem as instalações com maior polivalência e flexibilidade, 

nomeadamente, na sua utilização por diversas modalidades desportivas, 

constituem uma boa aposta de investimento. A criação e a estruturação da 

rede de pavilhões desportivos municipais permitiu diminuir a pressão que existe 

sobre as instalações do sistema escolar. No que a piscinas, concerne, são 30 

as existentes no concelho de Matosinhos. O número de piscinas cobertas 

corresponde a 6% do total das instalações desportivas e a 3% do tipo ar livre. 

As entidades privadas apresentam-se como detentoras de 43% das piscinas 

cobertas e descobertas enquanto que a administração municipal regista 57%. 

Destacam-se, pelo seu valor arquitetónico, duas obras do Arquiteto Álvaro Siza 

Vieira na freguesia de Leça da Palmeira: a piscina das Marés e a piscina da 

Quinta da Conceição. As instalações desportivas especializadas (8) 

correspondem apenas a 2% do total das instalações do concelho. Foram 

registados dois kartódromos, um campo de tiro, um centro hípico, duas pistas 

de bowling, uma sala de simuladores de golfe e um campo de golfe de 9 

buracos, totalizando 30220m2. Numa avaliação global, constatamos que os 

grandes e pequenos campos são aqueles, que no geral, se apresentam com a 

maior área de ocupação desportiva (242041m2). Situação oposta à das 

piscinas ao ar livre (2498m2) e das pistas de atletismo (2400m2), que se 

apresentam com as menores áreas desportivas. 

No que diz respeito à qualidade para a prática desportiva e ao estado de 

conservação, respetivamente 74% e 77% das instalações foram classificadas 

como razoáveis ou boas. 

Pela negativa, refiram-se os pequenos campos e campos de ténis, 50% dos 

quais foram classificados como de má qualidade e 45% em mau estado de 

conservação. 



77 

Pela positiva, será de sublinhar a pista de atletismo, as piscinas cobertas, os 

pavilhões desportivos e as salas de desporto com bons indicadores quer na 

qualidade, quer no estado de conservação (cf. quadro 09). 

Quadro 09  – Número de instalações desportivas segundo a qualidade e o estado de conservação por tipologia no 
concelho de Matosinhos 

TIPOLOGIA 
Qualidade Conservação 

Má Razoável  Boa Má Razoável  Boa 

Grande Campo 3 11 8 2 10 10 

Pista de Atletismo 1 1 

Pequeno Campo 50 35 16 46 36 19 

Campo de Ténis 9 6 3 8 9 1 

Pavilhão 5 11 22 7 11 20 

Sala de Desporto 13 32 69 9 26 79 

Piscina coberta 1 2 18 3 18 

Piscina Ar livre 4 1 4 4 4 1 

Instalação Especializada 2 6 1 7 

TOTAL 85 100 147 76 100 156 

Ao nível dos proprietários (e atendendo ao número de instalações), destacam-

se as entidades privadas com índices de razoável ou bom de 87% para 

qualidade e 89% para o estado de conservação, principalmente ao nível das 

salas de desporto. 

Quadro 10  – Número de instalações segundo a qualidade e o estado de conservação por entidade proprietária no 
concelho de Matosinhos

ENTIDADE 
PROPRIETÁRIA 

Qualidade Conservação 

Má Razoável  Boa Má Razoável  Boa 

Administração Central 1 1 1 1 1 1 

Administração Municipal 33 18 46 30 23 44 

Entidade Privada 15 35 65 13 29 73 

Instituição Militar 3 2 3 3 2 3 

Movimento Associativo 11 20 8 9 19 11 

Sistema Escolar Público 21 27 22 19 29 22 

TOTAL 84 103 145 75 103 154 
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População com necessidades especiais 

Numa sociedade pautada pela defesa dos valores da cidadania e da coesão 

social, o desenvolvimento da prática desportiva assume um importante papel 

no processo de integração social do cidadão portador de deficiência. O 

Conselho da Europa introduziu,  na sua Carta Europeia do Desporto para 

Todos – 1987, os princípios da inclusão, e recomendou medidas de inclusão 

aos seus Estados Membros.  O desporto é um fator propiciador de formação e, 

simultaneamente, um instrumento de sensibilização para a problemática da 

deficiência. A importância da atividade física na formação integral das pessoas 

com necessidades especiais é hoje um facto, não apenas pelo seu valor na 

formação motora, como também cognitiva, social e emocional.  

Gráfico 03  – Percentagem de instalações desportivas sem barreiras arquitetónicas por tipologia no concelho de 
Matosinhos 

Do total de instalações desportivas existentes no concelho de Matosinhos, 43% 

possuem barreiras arquitetónicas à mobilidade para todos (57% não 

apresentam barreiras), situação que afeta particularmente, e numa leitura por 

tipologia, os pavilhões (65% com barreiras), as piscinas ao ar livre (67%) e os 

pequenos campos (52%), pelo que consideramos que, a este nível, muito há 

ainda a melhorar. 
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Refira-se que ao abrigo do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto1, é 

obrigatória a adoção de normas técnicas destinadas a permitir a acessibilidade 

das pessoas com mobilidade condicionada, nomeadamente através da 

supressão de barreiras urbanísticas e arquitetónicas nos edifícios públicos, 

equipamentos coletivos e via pública. Sendo, assim, necessárias medidas que 

assegurem, quer o cumprimento desta legislação, quer a existência de 

condições para a prática desportiva da população portadora de deficiência. 

Espelhando a preocupação de eficácia da imposição de normas técnicas, que 

presidiu à elaboração deste decreto-lei, foram introduzidos diversos 

mecanismos que têm, no essencial, o intuito de evitar a entrada de novas 

edificações não acessíveis no parque edificado nacional. 

As operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública, que não 

carecem, de modo geral, de qualquer licença ou autorização, são registadas na 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, devendo as entidades 

administrativas que beneficiem desta isenção declarar expressamente que 

foram cumpridas, em tais operações, as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente as normas técnicas de acessibilidades. Por outro 

lado, consagra-se também, de forma expressa, a obrigatoriedade de 

comunicação às entidades competentes para esses licenciamentos, por parte 

de câmara municipal, das situações que se revelem desconformes com as 

obrigações impostas por este regime, aumentando-se, assim, uma vez mais, o 

nível de coordenação existente entre os diversos atores intervenientes no 

procedimento. Assume igualmente grande importância a regra segundo a qual 

os pedidos de licenciamento ou autorização de loteamento, urbanização, 

construção, reconstrução ou alteração de edificações devem ser indeferidos 

quando não respeitem as condições de acessibilidade exigíveis, cabendo, no 

âmbito deste mecanismo, um importante papel às câmaras municipais, pois 

são elas as entidades responsáveis pelos referidos licenciamentos e 

autorizações. Estas medidas deverão visar não só a construção de novas 

instalações, mas também a readaptação dos espaços existentes. 

1
Guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos”. Apontamentos para uma melhor interpretação do D.L. 

163/2006 de 8 de Agosto. Instituto Nacional para a Reabilitação (INR). 
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Acessibilidades 

Finalmente, atendendo à capacidade de resposta que as instalações 

desportivas apresentam, e a questões relacionadas com a segurança e o 

conforto dos espectadores, foram analisados aspetos como a capacidade e 

lotação (conjunto das pessoas admissíveis nos diferentes locais destinados à 

permanência do público para assistência a eventos e espetáculos desportivos) 

das instalações desportivas e a sua relação com questões de parqueamento.  

Gráfico 04  – Percentagem de instalações desportivas com espaços destinados a espectadores no concelho de 
Matosinhos 

 

Foram, assim, identificados 2% de pequenos campos sem espaço destinado a 

espectadores, 6% de pavilhões, 88% de salas de desporto, 19% de piscinas 

cobertas e 25% de instalações especializadas. Como já havíamos referido, de 

acordo com a lei, as instalações desportivas devem ser implantadas em locais 

que reúnam condições de plena compatibilidade com as regras urbanísticas 

gerais e locais, devendo possibilitar fácil acesso às redes de transportes 

públicos e às vias públicas de serventia e permitir a instalação de parques de 

estacionamento de viaturas em conformidade com as lotações atribuídas. As 

áreas de parqueamento devem contemplar lugares reservados ao 

estacionamento de veículos de pessoas com mobilidade especial, próximos 

dos acessos pedonais. As condições de deslocação e acesso às instalações 

desportivas são uma realidade que deverão merecer um estudo cuidado.  
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4.2.3 Análise das freguesias 

4.2.3.1 Freguesia de Custoias 

A freguesia de Custoias abrange uma área total de 6,05Km2, conta com uma 

população de 18650 habitantes, o que se traduz numa densidade populacional 

superior à média do concelho, apresentando-se, em relação ao contexto 

municipal, com níveis de escolaridade menos favoráveis e uma taxa de 

emprego na indústria superior à média.  

Quadro 11  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia de Custoias (1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Grande campo 5616 0,38 5616 0,31 12824 0,71 13608 0,73 

Pista de atletismo 

Pequeno campo 7918 0,54 14186 0,79 14459 0,8 13613 0,73 

Campo de ténis 663 0,04 663 0,04 663 0,04 

Pavilhão 800 0,05 2245 0,12 2797 0,15 2894 0,16 

Sala de desporto 312 0,02 619 0,03 968 0,05 1075 0,06 

Piscina coberta 412 0,02 412 0,02 412 0,02 

Piscina ar livre 434 0,03 434 0,02 434 0,02 434 0,02 

Instalação especializada 

TOTAL 15081 1,02 24176 1,34 32557 1,8 32698 1,75 

Existem 35 instalações desportivas (cf. quadro 12) com uma área total de 

32698m2, predominando, na propriedade, a administração Municipal (37%) e, 

por tipo de equipamento, os pequenos campos (43%). 

Em 2004 foram registadas 36 instalações, sendo certo que, entretanto, em 

2008, com a supressão de um dos polidesportivos geridos pela junta de 

freguesia, foram deduzidos 846,4m2 de área desportiva. 

Também em 2008 foi requalificado o “Parque de Jogos” do Custoias Futebol 

Clube e ampliado o Pavilhão Municipal de Custoias, trazendo assim, ainda que 

de forma pouco significativa, alterações ao nível dos grandes campos, 

pavilhões e salas de desporto.  
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Apesar de alguma ampliação do parque desportivo na Freguesia de Custoias, a 

nosso ver insuficiente, sentiu-se um decréscimo de 2004 para 2013 de área 

desportiva útil justificável pela atualização do número de habitantes, segundo 

os censos 2011. 

Quadro 12  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia de 

Custoias (2004 - 2013) 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar  TOTAL 
Público  

Grande campo     2  
2 

Pista de atletismo        
Pequeno campo  7  3  5 15 

Campo de ténis  1     
1 

Pavilhão 
 

1 
   

2 3 

Sala de desporto  2 4   4 10 

Piscina coberta  2     
2 

Piscina ar livre   2    
2 

Instalação especializada        
TOTAL  13 6 3 2 11 35 

 

A área desportiva per capita é de 1,75m2, valor inferior à média municipal, que 

se revela como fraco, situando-se 56% abaixo do padrão de referência (cf. 

gráfico 5). 

Gráfico 05  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia de 
Custoias 
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4.2.3.2 Freguesia de Guifões 

Guifões abrange uma área total de 3,68Km2, conta com uma população de 

9495 habitantes, o que se traduz numa densidade populacional semelhante à 

média do concelho, revelando-se no contexto do município, com a segunda 

pior situação nos níveis de escolaridade e uma das maiores taxas de emprego 

na indústria. 

Quadro 13  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia de Guifões (1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Grande campo 7142 0,65 7142 0,74 7142 0,74 7142 0,75 

Pista de atletismo 

Pequeno campo 800 0,07 4292 0,44 4292 0,44 4292 0,45 

Campo de ténis 

Pavilhão 1108 0,10 2497 0,26 2497 0,26 3938 0,41 

Sala de desporto 260 0,02 614 0,06 614 0,06 971 0,10 

Piscina coberta 413 0,04 

Piscina ar livre 

Instalação especializada 3000 0,27 3000 0,31 3000 0,31 3000 0,32 

Total 12310 1,13 17545 1,81 17545 1,81 19755 2,08 

Existem 18 instalações desportivas com uma área total de 19755m2 (cf. quadro 

13), predominando, na propriedade, a administração municipal (28%), e, por 

tipo de equipamento, as salas de desporto (39%).  

Em 2004 foram registadas 13 instalações. Entretanto, em 2008, com a 

constituição da Nova Centralidade de Guifões existiu, naquela freguesia, um 

incremento de área de 2210m2. Foi clara a aposta e o investimento da 

autarquia naquele complexo integrado, que trouxe para a freguesia uma piscina 

municipal passando-se deste modo de uma classificação de inexistente para 

uma classificação muito boa. Entendemos, porém que, ao nível do novo 

Pavilhão Municipal e das duas salas de desporto esta nova centralidade 

apenas veio incrementar um rácio que, em nossa opinião, já se encontrava 

excessivo. Sabemos no entanto que o Pavilhão se encontra atualmente 
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superlotado pelas horas de treino e jogos oficiais dos clubes locais, a saber: 

Basquetebol do Guifões S.C. (vários escalões), o Futsal ao nível da formação 

pelo Juventude Desportiva Guifonense, o Futsal no escalão sénior do Grupo 

Desportivo Mini Águias, a EB1 Passos Manuel (1º ciclo), a Federação 

Portuguesa de Basquetebol e pelas utilizações esporádicas. Sucede-se o 

mesmo com as salas de desporto, que se encontram ocupadas pelas EMD de 

Ginástica e pelas aulas de fitness do MS Fit. 

Quadro 14  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia de 

Guifões (2004 - 2013) 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar 
Público  

TOTAL 

Grande Campo         1   1 

Pista de Atletismo               

Pequeno Campo   1     1 1 3 

Campo de Ténis               

Pavilhão 1 1     1 1 4 

Sala de Desporto   2 2   1 2 7 

Piscina Coberta   2         2 

Piscina Ar livre               

Instalação Especializada         1   1 

TOTAL 1 6 2   5 4 18 

A área desportiva per capita não incluindo as do tipo especializadas, é de 1,77 

m2, valor semelhante à média municipal, que se revela como fraca, 56% abaixo 

do padrão de referência (cf. gráfico 6). 

 

Gráfico 06  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia de 

Guifões 
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4.2.3.3 Freguesia de Lavra 

Lavra abrange uma área total de 10,3Km2, conta com uma população de 10033 

habitantes, o que se traduz na menor densidade populacional do concelho. 

Apresenta-se com níveis de escolaridade menos favoráveis que a média 

concelhia e com as mais altas taxas de emprego na agricultura e na indústria.  

Quadro 15  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia de Lavra (1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Área 
(m2) 

Área 
p/hab. 

Grande campo 5814 0,65 5814 0,62 5814 0,62 12215 1,22 

Pista de atletismo         
Pequeno campo 5455 0,61 5455 0,58 5716 0,61 5716 0,57 

Campo de ténis 1093 0,12 1093 0,12 1093 0,12 1093 0,11 

Pavilhão 
  

1227 0,13 1227 0,13 1227 0,12 

Sala de desporto 139 0,02 557 0,06 682 0,07 682 0,07 

Piscina coberta         
Piscina ar livre   282 0,03 282 0,03 282 0,03 

Instalação especializada 
        

Total 12502 1,41 14429 1,53 14815 1,57 21215 2,11 

 

Existem 20 instalações desportivas (cf. quadro 16) com uma área total de 

21215m2, predominando, na propriedade, o sistema escolar público (45%), e, 

por tipologia, os pequenos campos (40%).  

Em 2004 foram registadas 19 instalações. Entretanto, em 2007, com a 

constituição do novo parque de jogos atribuído ao clube União Desportiva 

Lavrense, passou-se de uma área desportiva útil fraca para índices bastante 

razoáveis, sem com isto comprometer a classificação ao nível dos grandes 

campos que, para 1,22 m2, se encontra razoável e não excessivo. 

Atualmente encontra-se em fase final de construção o Pavilhão do Centro 

Recreio Popular e Lavra mas que, por ainda não estar concluído não incluímos 

na nossa análise. 
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Quadro 16  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia de Lavra 

(2004 - 2013) 
 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar 
Público 

TOTAL 

Grande Campo         2   2 

Pista de Atletismo               

Pequeno Campo   3       5 8 

Campo de Ténis   2         2 

Pavilhão         1 1 2 

Sala de Desporto         2 3 5 

Piscina Coberta               

Piscina Ar livre   1         1 

Instalação Especializada               

TOTAL   6     5 9 20 

 

A área desportiva per capita é de 2,11m2, valor superior à média municipal, que 

se revela como razoável, 47% abaixo do padrão de referência (cf. gráfico 7). 

 

Gráfico 07  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia de 

Lavra
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4.2.3.4 Freguesia de Leça do Balio 

Leça do Balio abrange uma área total de 9,08Km2 e conta com uma população 

de 17571 habitantes, o que se traduz numa das mais baixas densidades 

populacionais do concelho. Em comparação com a média do município, 

apresenta-se com níveis de escolaridade ligeiramente menos favoráveis e uma 

repartição do emprego por setor económico semelhante.  

Quadro 17  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia de Leça do Balio (1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. 

Grande campo 4750 0,33 4750 0,30 4750 0,30 11150 0,63 

Pista de atletismo 

Pequeno campo 803 0,06 8257 0,53 8257 0,53 8257 0,47 

Campo de ténis 

Pavilhão 1448 0,09 1448 0,09 1448 0,08 

Sala de desporto 383 0,02 383 0,02 383 0,02 

Piscina coberta 312 0,02 312 0,02 312 0,02 

Piscina ar livre 

Instalação especializada 

Total 5553 0,39 15150 0,97 15150 0,97 21550 1,23 

Existem 19 instalações desportivas com uma área total de 21550m2 (cf. quadro 

17), predominando, na propriedade, a administração municipal (53%), e, por 

tipo de equipamento, os pequenos campos (58%).  

Em Abril de 2007 (à semelhança daquilo que foi feito em Lavra) foi inaugurado 

o parque de jogos de Leça do Balio e entregue ao clube Desportivo de Leça do

Balio. Constituído com um relvado sintético de última geração de 100 metros 

de comprimento e 64 metros de largura, marcação de campo de futebol de 7, 

quatro torres de iluminação com seis focos cada uma, uma bancada coberta 

com capacidade para 1200 pessoas, que se prolonga ao longo de todo o 

relvado e onde, sob a mesma, existem quatro balneários para jogadores, dois 

para a equipa de arbitragem, dois gabinetes, um médico e um técnico, além de 

outros serviços de apoio, trouxe, para aquela freguesia mais 6400m2 de área 

desportiva útil dobrando os valores que existiam em 2004. 
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Quadro 18  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia de Leça 

do Balio (2004 - 2013) 

 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar 
Público 

TOTAL 

Grande Campo     2  
2 

Pista de Atletismo        
Pequeno Campo  8 1   2 11 

Campo de Ténis        
Pavilhão  1     

1 

Sala de Desporto   4    
4 

Piscina Coberta  1     
1 

Piscina Ar livre        
Instalação Especializada        
TOTAL  10 5  2 2 19 

 

A área desportiva per capita é das menores do concelho com 1,23 m2, que se 

revela como fraca, 70% abaixo do padrão de referência (cf. gráfico 8). 

 

 

Gráfico 08  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia de 

Leça do Balio 
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4.2.3.5 Freguesia de Leça da Palmeira 

Leça da Palmeira abrange uma área total de 7,16Km2, conta com uma 

população de 18502 habitantes, o que se traduz numa densidade populacional 

semelhante à do concelho. No contexto do município, apresenta-se, ao nível da 

escolaridade, com a segunda situação mais favorável, e, com a segunda maior 

taxa de emprego no setor dos serviços.  

Quadro 19  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia de Leça da Palmeira (1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. 

Grande campo 13680 0,88 20480 1,19 20480 1,19 18047 0,98 

Pista de atletismo 2400 0,14 2400 0,14 2400 0,13 

Pequeno campo 7797 0,50 10190 0,59 10190 0,59 10190 0,55 

Campo de ténis 2438 0,16 3816 0,22 3816 0,22 3816 0,21 

Pavilhão 2164 0,14 4576 0,27 5494 0,32 6607 0,36 

Sala de desporto 103 0,01 1556 0,09 1823 0,11 2187 0,12 

Piscina coberta 523 0,03 523 0,03 523 0,03 

Piscina ar livre 1226 0,08 1226 0,07 1226 0,07 1226 0,07 

Instalação especializada 14000 0,90 14000 0,81 14000 0,81 14000 0,76 

Total 41408 2,65 58769 3,41 59954 3,48 58996 3,19 

Existem 55 (cf. quadro 20) instalações desportivas com uma área total de 

58996m2, predominando, na propriedade, as entidades privadas (51%), e, por 

tipo de instalação, as salas de desporto (40%).  

Uma vez mais a redução da área desportiva útil de 2004 até 2013 poderá 

explicar-se pelo aumento do número de habitantes naquela freguesia e pelo 

desmantelamento do Pavilhão, Sala de desporto e Grande campo da Petrogal 

que se encontravam em fase avançada de degradação. Ainda assim, e desde 

aquele período, 2004, sentiu-se um esforço da autarquia em desenvolver o 

parque desportivo daquela freguesia. Em 2006 inaugurou o Pavilhão Municipal, 

em 2011 o campo de futebol de 7 em requalificação de uma zona lúdica da 

Zona Desportiva de Leça da Palmeira e mais recentemente, em 2013, registou-

se a reconstrução do Pavilhão da E.B. de Leça da Palmeira com uma nova 

Sala de desporto. 
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Quadro 20  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia de Leça 

da Palmeira (2004 - 2013) 
 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar 
Público 

TOTAL 

Grande Campo 
 

2 
  

1 
 

3 

Pista de Atletismo  1     
1 

Pequeno Campo  2 1   5 8 

Campo de Ténis  2 6    
8 

Pavilhão  1 2  1 2 6 

Sala de Desporto 1 3 15  2 1 22 

Piscina Coberta   3    
3 

Piscina Ar livre  3     
3 

Instalação Especializada   1    
1 

TOTAL 1 14 28 0 4 8 55 
 

 

A área desportiva per capita, excluindo as do tipo especializadas, é de 2,43m2, 

valor consideravelmente superior à média municipal, que se revela como 

razoável, 45% abaixo do padrão de referência (cf. gráfico 9). 

 

Gráfico 09  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia de 

Leça da Palmeira 
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4.2.3.6 Freguesia de Matosinhos 

Matosinhos abrange uma área total de 4,80Km2, conta com a maior população 

residente (30984) e uma das maiores taxas de densidade populacional do 

concelho, apresentando-se com níveis de escolaridade semelhantes à média 

do município e taxa de emprego nos serviços entre as mais elevadas.  

Quadro 21  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia de Matosinhos (1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. 

Grande campo 

Pista de atletismo 

Pequeno campo 13160 0,44 20091 0,71 20091 0,71 20091 0,65 

Campo de ténis 

Pavilhão 2989 0,10 4625 0,16 4625 0,16 5802 0,19 

Sala de desporto 664 0,02 1831 0,06 2521 0,09 2690 0,09 

Piscina coberta 408 0,01 670 0,02 904 0,03 904 0,03 

Piscina ar livre 

Instalação especializada 0 0,00 1000 0,04 1000 0,04 1000 0,03 

Total 17221 0,58 28218 0,99 29142 1,02 30487 0,98 

Existem 57 instalações desportivas com uma área total de 30487m2, 

predominando, na propriedade, as entidades privadas (51%), e, por tipo de 

equipamento, as salas de desporto (46%). 

Em 2005 foi construído o Pavilhão Municipal Óscar Lopes constituído também 

por uma sala de desporto e, mais recentemente, foi reconstruído o Pavilhão da 

E.B. de Matosinhos e a Piscina Municipal (Setembro de 2009). Assim e apesar 

do rácio de área útil ter sofrido um decréscimo (uma vez mais explicado pelo 

aumento da população) existiu um acréscimo em metros quadros (1345) 

originado pelas novas instalações. 

A freguesia de Matosinhos não apresenta ainda Grandes campos, Pistas de 

Atletismo, Campos de ténis e Piscinas de ar livre que, na sua essência, são 

naturalmente instalações de grande área desportiva útil. 
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Quadro 22  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia de 

Matosinhos (2004 - 2013) 

 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar 
Público 

TOTAL 

Grande Campo        

Pista de Atletismo        
Pequeno Campo  4 3  1 9 17 

Campo de Ténis        
Pavilhão  3 1  1 2 7 

Sala de Desporto  1 20  1 4 26 

Piscina Coberta  2 4    
6 

Piscina Ar livre        
Instalação Especializada   1    

1 

TOTAL  10 29  3 15 57 

 

A área desportiva per capita é a menor do concelho com 0,98m2, que se revela 

como fraca, 76% abaixo do padrão de referência (cf. gráfico 10). 

 

Gráfico 10  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia de 

Matosinhos 
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4.2.3.7 Freguesia de Perafita 

Perafita abrange uma área total de 8,67 Km2, conta com uma população de 

13607 habitantes, o que se traduz na segunda mais baixa densidade 

populacional do concelho, revelando-se no contexto do município, com níveis 

de educação dos mais desfavoráveis e taxa de emprego na indústria das mais 

elevadas.  

Quadro 23  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia de Perafita (1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. 

Grande campo 12790 1,13 20338 1,65 20338 1,65 20338 1,49 

Pista de atletismo 

Pequeno campo 802 0,07 6661 0,54 6661 0,54 6661 0,49 

Campo de ténis 

Pavilhão 648 0,06 1199 0,10 1199 0,10 1199 0,09 

Sala de desporto 377 0,03 377 0,03 377 0,03 

Piscina coberta 322 0,03 322 0,03 322 0,02 

Piscina ar livre 

Instalação especializada 4000 0,35 7200 0,59 7220 0,59 7220 0,53 

Total 18240 1,61 36098 2,94 36118 2,94 36118 2,65 

Existem 19 instalações desportivas com uma área total de 36118 m2 (cf. 

quadro 23), predominando, na propriedade, a administração municipal, as 

entidades privadas e o movimento associativo (todas com 26%), e, por tipo de 

equipamento, os pequenos campos (37%). 

Não foi registado nenhum investimento em instalações de 2004 até 2013, 

sentindo-se um decréscimo justificado pelo aumento da população segundo os 

novos dados dos censos 2011. 
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Quadro 24  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia de 

Perafita (2004 - 2013) 

 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar 
Público 

TOTAL 

Grande Campo         3   3 

Pista de Atletismo               

Pequeno Campo   3 2   1 1 7 

Campo de Ténis               

Pavilhão         1 1 2 

Sala de Desporto           2 2 

Piscina Coberta   2         2 

Piscina Ar livre               

Instalação Especializada     3       3 

TOTAL   5 5   5 4 19 

 

 

 

A área desportiva per capita excluindo as do tipo especializadas, é de 2,12 m2, 

valor superior à média municipal, que se revela como razoável, mas 41% 

abaixo do padrão de referência (cf. gráfico 11). 

 

Gráfico 11  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia de 

Perafita
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4.2.3.8 Freguesia de Santa Cruz do Bispo 

Santa Cruz do Bispo, a mais pequena freguesia do concelho, quer na área 

(3,64 Km2), quer na população residente (5767), e uma das menos 

densamente povoadas, revela-se, no contexto do município, com a pior 

situação nos níveis de escolaridade e maior taxa de emprego na indústria.  

Quadro 25  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia de Santa Cruz do Bispo 
(1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área (m2) 
Área 

p/hab. Área (m2) 
Área 

p/hab. Área (m2) 
Área 

p/hab. Área (m2) 
Área 

p/hab. 

Grande campo 7072 1,28 7072 1,16 7072 1,16 7072 1,23 

Pista de atletismo 

Pequeno campo 3033 0,50 4343 0,71 4343 0,75 

Campo de ténis 1340 0,24 1340 0,22 1340 0,22 1340 0,23 

Pavilhão 968 0,17 968 0,16 1655 0,27 1655 0,29 

Sala de desporto 334 0,06 434 0,07 434 0,07 434 0,08 

Piscina coberta 

Piscina ar livre 

Instalação especializada 

Total 9713 1,75 12846 2,10 14843 2,43 14843 2,57 

Existem 17 (cf. quadro 26) instalações desportivas com uma área total de 

14843m2, predominando, na propriedade, a administração Municipal (53%), e, 

por tipo de equipamento, os pequenos campos (41%). 

Não foi registado nenhum investimento em instalações de 2004 até 2013, 

apenas a reabilitação com relvado sintético (balneários e iluminação) do parque 

de jogos do clube Lusitanos F. C., sentindo-se um decréscimo justificado pelo 

aumento da população segundo os novos dados dos censos 2011. 
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Quadro 26  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia de Santa 
Cruz do Bispo (2004 - 2013) 

 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar 
Público  

TOTAL 

Grande Campo         1   1 

Pista de Atletismo               

Pequeno Campo   2   4   1 7 

Campo de Ténis   2         2 

Pavilhão   1   1     2 

Sala de Desporto   4       1 5 

Piscina Coberta               

Piscina Ar livre               

Instalação Especializada               

TOTAL   9   5 1 2 17 

 

A área desportiva per capita é de 2,43 m2, valor superior à média municipal, 

que se revela como fraca, 36% abaixo do padrão de referência (cf. gráfico 12). 

 

Gráfico 12  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia de 

Santa Cruz do Bispo 

 

 

 

-39
-100

51

311

-100 -100
-36

Grande 
Campo

Pista de 
Atletismo

Pequeno 
Campo e 

Campo de 
Ténis

Pavilhão e 
Sala de 

Desporto

Piscina 
Coberta

Piscina Ar 
livre

Total



97 

4.2.3.9 Freguesia de São Mamede de Infesta 

Atualmente, São Mamede de Infesta abrange uma área total de 4,83 Km2, 

conta com uma população de 23122 habitantes, o que se traduz numa das 

maiores taxas de densidade populacional do concelho, revelando-se no 

contexto do município, com níveis de educação dos mais favoráveis e taxa de 

emprego nos serviços das mais elevadas.  

Quadro 27  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia de São Mamede de Infesta 
(1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. 

Grande campo 6598 0,32 13228 0,56 13228 0,56 13228 0,57 

Pista de atletismo 

Pequeno campo 6776 0,33 11770 0,50 13359 0,57 13359 0,58 

Campo de ténis 1319 0,06 1319 0,06 1319 0,06 

Pavilhão 1799 0,09 4092 0,17 4092 0,17 4092 0,18 

Sala de desporto 320 0,02 1222 0,05 1222 0,05 1222 0,05 

Piscina coberta 412 0,02 412 0,02 412 0,02 412 0,02 

Piscina ar livre 

Instalação especializada 

Total 15904 0,78 32045 1,36 33633 1,43 33633 1,45 

Existem 29 instalações desportivas com uma área total de 33633m2 (cf. quadro 

27), predominando, na propriedade, as entidades privadas (34%), e, por tipo de 

equipamento, os pequenos campos (34%). 

Não foi registado nenhum investimento em instalações de 2004 até 2013, 

apenas a reabilitação com relvado sintético (balneários e bancada coberta) do 

parque de jogos do Infesta Futebol Clube, sentindo-se um aumento justificado 

pelo decréscimo da população segundo os novos dados dos censos 2011. 
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Quadro 28  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia de São 
Mamede de Infesta (2004 - 2013) 

 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar 
Público 

TOTAL 

Grande Campo   1  1  
2 

Pista de Atletismo        
Pequeno Campo 1 1 3  2 3 10 

Campo de Ténis  2     
2 

Pavilhão 
  

1 
 

2 2 5 

Sala de Desporto   5  2 1 8 

Piscina Coberta  2     
2 

Piscina Ar livre        
Instalação Especializada 

       
TOTAL 1 5 10  7 6 29 

 

A área desportiva per capita é de 1,45 m2, valor inferior à média municipal, que 

se revela como fraca, 64 % abaixo do padrão de referência (cf. gráfico 13).  

 

Gráfico 13  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia de 

São Mamede de Infesta 
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4.2.3.10 Freguesia da Senhora da Hora 

Atualmente, Senhora da Hora abrange uma área total de 3,7 Km2, conta com 

uma população de 27747 habitantes, o que se traduz na maior densidade 

populacional do concelho, surgindo com os níveis de escolaridade mais 

favoráveis e taxa de emprego nos serviços mais elevada do município.  

Quadro 29  – Área desportiva total e por habitante segundo a tipologia na freguesia da Senhora da Hora (1991 - 2013) 

TIPOLOGIA 

1991 2001 2004 2013 

Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. Área (m2) Área 
p/hab. Área (m2) Área 

p/hab. 

Grande campo 20697 1,04 39412 1,48 39412 1,48 39412 1,42 

Pista de atletismo 

Pequeno campo 4652 0,23 10909 0,41 13311 0,50 13311 0,48 

Campo de ténis 673 0,03 2017 0,08 2017 0,08 2017 0,07 

Pavilhão 4576 0,17 5125 0,19 6455 0,23 

Sala de desporto 376 0,02 1589 0,06 2023 0,08 4210 0,15 

Piscina coberta 1478 0,05 

Piscina ar livre 162 0,01 556 0,02 556 0,02 556 0,02 

Instalação especializada 1000 0,04 5000 0,19 5000 0,18 

Total 26560 1,33 60058 2,26 67443 2,54 72439 2,61 

Existem 63 (cf. quadro 30) instalações desportivas com uma área total de 

67443m2, predominando, na propriedade, as entidades privadas (48%), e, por 

tipo de equipamento, as salas de desporto (40%).  

Em 2004 foram registadas 54 instalações, com 62444m2, sendo que não foi 

registada nenhuma piscina e pista de atletismo. Em 2006 com a construção da 

Piscina Municipal da Senhora da Hora e da Piscina (também das salas de 

desporto) do Solinca Health & Fitness Club sedeada no norteshopping, 

ganharam as piscinas expressão (1478m2) e dispararam diretamente para 

valores muito bons ao nível da tipologia por aquela freguesia. 

Entre 2006 e 2008 consolidou a autarquia a aposta naquela freguesia pela 

construção do Pavilhão (com uma grande sala de desporto) Municipal do 

Padrão da Légua bem como com a requalificação de uma nova sala de 

desporto no Centro de Desportos e Congressos para aulas de fitness (MS Fit). 
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Quadro 30  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a entidade proprietária na freguesia da 

Senhora da Hora (2004 - 2013) 

 

TIPOLOGIA Administração 
Central 

Administração 
Municipal 

Entidade 
Privada 

Instituição 
Militar 

Movimento 
Associativo  

Sistema 
Escolar 
Público 

TOTAL 

Grande Campo   2     4   6 

Pista de Atletismo               

Pequeno Campo   3 9     3 15 

Campo de Ténis   2 1       3 

Pavilhão   4       2 6 

Sala de Desporto   7 14   1 3 25 

Piscina Coberta   2 1       3 

Piscina Ar livre     3       3 

Instalação Especializada     2       2 

TOTAL   20 30   5 8 63 

 

A área desportiva per capita, excluindo as do tipo especializadas, é de 2,4m2, 

valor superior à média municipal, que se revela como razoável, no entanto 40% 

abaixo do padrão de referência (cf. gráfico 14). 

 

Gráfico 14  – Desvio da superfície desportiva por habitante em percentagem do índice de referência na freguesia da 

Senhora da Hora 
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4.3 Síntese dos resultados 

- Número total de instalações no concelho de Matosinhos: 115 (IDP, 1997); 314 

(Carta Desportiva Municipal de Matosinhos, 2005); 332 (Atualização segundo 

as instalações desportivas municipais, 2013); 

- Área desportiva útil no concelho de Matosinhos: 290980m2 - 1,74m2/hab 

(Carta Desportiva Municipal de Matosinhos, 2005); 311512m2 - 1,77m2/hab 

(Atualização segundo as instalações desportivas municipais, 2013); 

- A intervenção municipal, ao longo da última década e a nível concelhio, fez-se 

sentir mais nos grandes campos (2004: 0,78m2/hab; 2013: 0,81m2/hab), nos 

pavilhões e salas de desporto e, por fim, ao nível das piscinas cobertas que se 

apresentam com valores “muito bons” (2004: 0,02m2/hab; 2013: 0,03m2/hab), 

segundo o padrão de referência; 

- Parque desportivo no concelho de Matosinhos: entre 1991 e 2001 ocorreu um 

aumento de 0,63m2/hab., de 2001 a 2004 um aumento de 0,13m2/hab. e de 

2004 a 2013 uma subida de 0,03m2/hab. de área desportiva útil; No que diz 

respeito à qualidade para a prática desportiva e ao estado de conservação, 

respetivamente 74% e 77% das instalações foram classificadas como 

razoáveis ou boas; 

- A Administração Municipal possui um parque desportivo constituído por 98 

instalações, 29,5% do total concelhio, das quais 54% correspondem a 

pequenos campos e salas de desporto; 

- Freguesias que sofreram um maior aumento ao nível da área desportiva (m2) 

e intervenção municipal: Lavra (2004: 14815m2; 2013: 21215m2) e Leça do 

Balio (2004: 15150m2; 2013: 21550m2); 

- Freguesias que se mantiveram inalteráveis na área desportiva (m2) e cuja 

intervenção municipal se sentiu apenas ao nível da reabilitação dos 

equipamentos: Perafita, Santa Cruz do Bispo e São Mamede de Infesta; 
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- Leça da Palmeira foi a única freguesia que sofreu um decréscimo de área 

desportiva (m2) com a supressão de algumas instalações de entidades 

privadas (2004: 59954m2; 2013: 58995m2). Ainda assim é a freguesia que 

apresenta maior área desportiva útil 3,19m2/hab; sendo que Matosinhos é a 

freguesia com menor, 0,98m2/hab (apesar de ser uma das freguesias com 

maior número de instalações, 57, cf. quadro 31); 

Quadro 31  – Número de instalações desportivas segundo a tipologia e a freguesia (2004 - 2013) 

TIPOLOGIA Custóias  Guifões  Lavra  
Leça 
do 

Balio 

Leça da 
Palmeira  Matosinhos  Perafita  

Santa 
Cruz do 
Bispo 

São 
Mamede 

de Infesta  

Senhora 
da Hora  

Grande Campo 2 1 2 2 3 
 

3 1 2 6 

Pista de Atletismo 
    

1 
     

Pequeno Campo 15 3 8 11 8 17 7 7 10 15 

Campo de Ténis 1  2 
 

8 
  2 2 3 

Pavilhão 3 4 2 1 6 7 2 2 5 6 

Sala de Desporto 10 7 5 4 22 26 2 5 8 25 

Piscina Coberta 2 2  1 3 6 2  2 3 

Piscina Ar Livre 2  1 
 

3 
    

3 

Instalação 
especializada  

1   
1 1 3   

2 

TOTAL 35 18 20 19 55 57 19 17 29 63 

 

- Senhora da Hora é a freguesia com maior número de instalações, 63, e Santa 

Cruz do Bispo a freguesia com menor número (17); 

- Numa análise por tipologia (cf. quadro 31): A freguesia de Leça da Palmeira é 

a detentora da única pista de atletismo do município, bem como a que tem 

maior número de campos de ténis e piscinas sem cobertura; Matosinhos é a 

freguesia com maior número de pequenos campos, pavilhões, salas de 

desporto e piscinas cobertas; Perafita a freguesia com maior número de 

instalações especializadas e a Senhora da Hora a freguesia que apresenta 

maior número de grandes campos (6) e de Piscinas sem cobertura (3); 

- Numa análise por entidade proprietária (cf. quadro 32): A entidade privada 

(115 instalações) e a administração municipal, com 98 instalações, são as 

maiores proprietárias de instalações; 
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Quadro 32  – Número de instalações desportivas segundo a entidade proprietária e a freguesia (2004 - 2013)

TIPOLOGIA Custóias  Guifões  Lavra  
Leça 
do 

Balio 

Leça da 
Palmeira  Matosinhos  Perafita  

Santa 
Cruz do 
Bispo 

São 
Mamede 

de Infesta 

Senhora 
da Hora 

Administração 
Central 

1 1 1 

Administração 
Municipal 

13 6 6 10 14 10 5 9 5 20 

Entidade 
Privada 

6 2 5 28 29 5 10 30 

Instituição 
Militar 

3 5 

Movimento 
Associativo 

2 5 5 2 4 3 5 1 7 5 

Sistema Escolar 
Público 

11 4 9 2 8 15 4 2 6 8 

TOTAL 35 18 20 19 55 57 19 17 29 63 

- A administração municipal apresenta maior número de instalações na 

freguesia da Senhora da Hora (20), em Leça da Palmeira (14), Custóias (13) e 

em Leça do Balio e Matosinhos (10); 

- A administração central e a instituição militar são as entidades que 

apresentam menos instalações. 
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5. Análise crítica, reflexiva e envoltória de dados  

“Nunca penso no que disse anteriormente, o meu objetivo não é estar em consonância 

com os meus anteriores comentários relativamente a uma questão específica, mas sim 

com a verdade como ela se me apresenta num determinado momento.” 

Mahatma Gandhi: “A minha vida deu um livro” (Ed. Expresso, 2011). 

A elaboração da Carta Desportiva Municipal de Matosinhos, enquanto desafio 

profissional, permitiu ao autor ir mais além da aquisição de competências 

didático-metodológicas, uma vez que lhe permitiu também vivenciar novas 

experiências de trabalho, confrontar realidades desportivas distintas e 

apreender novos métodos de planeamento e organização. Permitiu-lhe ainda 

conhecer profundamente a realidade desportiva do município, tornando-se isso 

uma mais-valia para o desempenho das suas funções diárias enquanto técnico 

superior de desporto ligado ao município. 

A envolvência neste projeto possibilitou perceber que o papel do gestor 

desportivo é muito amplo e abrangente, e que implica a sua interação e 

envolvência na comunidade desportiva. É nosso entendimento que o gestor 

desportivo deve participar, sem reservas, nos desafios que se lhe apresentam; 

ter capacidade de aprendizagem organizacional; ter capacidade de planear, 

organizar e dirigir; ter capacidade de observar e de interagir com diferenciados 

públicos e, por último, ter a capacidade de criar e inovar no sentido de apontar 

soluções. 

As Câmaras Municipais começaram por elaborar as suas Cartas Desportivas 

para ter um conhecimento aprofundado da sua realidade desportiva com base 

em novos critérios e fundamentos específicos. Face ao propósito da 

constituição da base de dados que serviria de apoio à carta desportiva, e tendo 

em conta os princípios estruturantes apreendidos pelo caminho, tivemos, 

também nós, como principal objetivo avaliar a rede de instalações desportivas 

do concelho de Matosinhos, a sua implementação no solo e aferir sobre a sua 

adequação ao território, às atividades desportivas praticadas/planeadas e às 

necessidades evidenciadas pelos munícipes.  
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Os dados obtidos, a fiabilidade e fácil consulta dos mesmos, o saber que 

poderão ser, tais dados, utilizáveis no planeamento das políticas municipais, 

são a nossa recompensa. 

Tendo por base os elementos por nós compilados e o estudo por nós 

elaborado, apresentou o Dr. José Guilherme Aguiar (atual vereador do 

desporto) uma proposta para a construção de novas instalações, numa 

perspetiva de prosseguir a política de desenvolvimento desportivo, proposta 

essa que veio a ser  aprovada em Assembleia Municipal em 2012. 

Para além das várias instalações que já destacamos e que foram construídas 

desde 2004, apresentamos aqui tal proposta, com o desiderato de demonstrar 

que, por detrás da mesma está presente todo um planeamento e análise 

decorrentes de um exaustivo trabalho de campo que desembocou na carta 

desportiva. 

Assim, as instalações em fase de projeto e que sustentam a anterior 

apresentação de resultados: 

a) Centro de ténis de Matosinhos - construção de um novo equipamento dotado

de, pelo menos, 8 campos de ténis cobertos e 4 descobertos que permitam a 

realização de torneios de nível internacional e de uma prática massificada da 

modalidade na freguesia da Senhora da Hora; 

b) Complexo desportivo de S. Gens - construção de um novo equipamento

dotado de 2 grandes campos e 1 de futebol de 7, destinados à prática de 

futebol na freguesia de Custoias;  

c) Campo de jogos de Santana - reabilitação do antigo campo do Leixões S.C.

com 1 grande campo de futebol na freguesia de Matosinhos (destinado, no 

horário escolar, aos alunos e à prática informal, com escolas de formação, no 

horário restante); 
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d) Complexo desportivo do S. C. Senhora da Hora - reabilitação do atual 

equipamento com 1 grande campo de futebol de 11 e 1 grande campo de 

futebol de 7 na freguesia da Senhora da Hora, destinado ao clube, mas 

também, no horário escolar, aos alunos da escola;  

e) Pavilhão Municipal de Matosinhos - construção de um novo equipamento em 

substituição do atualmente existente na freguesia de Matosinhos. Destina-se à 

escola, durante o horário escolar e aos clubes e à comunidade em geral, no 

horário restante; 

f) Pavilhão Municipal de Leça da Palmeira: construção de um novo 

equipamento, com prática simultânea de múltiplas modalidades na freguesia de 

Leça da Palmeira, na Rua Alberto Laura Moreira Júnior. Destinar-se-á 

preferencialmente à prática do basquetebol;  

g) Pavilhão Municipal do Parque Nascente: construção de um novo edifício, 

com prática simultânea de múltiplas modalidades na freguesia de São Mamede 

de Infesta. Destina-se aos escalões de formação do F.C. Infesta e, 

complementarmente, da Académica de S. Mamede.  

Inequivocamente foram estas instalações pensadas, apresentadas e já 

aprovadas, conforme referimos, com base no défice apresentado na carta 

desportiva municipal. De facto, recordemos uma vez mais os nossos 

comentários: 

a.1) Não existe atualmente no município nenhum campo de ténis coberto nem 

hábitos de prática desportiva naquela modalidade; 

b.1) Custoias apresenta-se como uma das freguesias mais abaixo no padrão 

de referência para os grandes campos; 

c.1) Matosinhos é a única freguesia do concelho que não apresenta nenhum 

grande campo; 



107 

d.1) Opção de reabilitação, considerando que foi uma das instalações, na 

freguesia da Senhora da hora, que se apresentou em mau estado de 

conservação; 

e.1) Opção de construção, considerando que foi uma das instalações, na 

freguesia de Matosinhos, que se apresentou com muita má qualidade e em 

avançado estado de degradação; 

f.1) Considerando que é a freguesia que maior área apresenta para os 

Pavilhões apenas conseguimos perceber esta opção como uma estratégia para 

fomentar a modalidade de basquetebol, muito enraizada a nível concelhio. 

Doutra forma faria sentido realocar esta instalação noutra freguesia mais 

deficitária ao nível daquelas tipologias (por exemplo Leça do Balio); 

g.1) Uma vez mais e atendendo aos valores que a freguesia de São Mamede 

de Infesta apresenta apenas conseguimos compreender a opção de construção 

de mais um pavilhão na perspetiva do fomento da prática desportiva, neste 

caso o voleibol em resposta às necessidades prementes dos clubes. 

Não há portanto, a nosso ver, qualquer dúvida de que, sendo metodicamente 

pensados, é mais fácil que se cumpram os objetivos traçados. Se o objetivo 

primordial for, como era no nosso caso, a aproximação e adequação dos 

espaços desportivos aos munícipes, uma carta desportiva, faz todo o sentido. 

Uma autarquia deve preocupar-se em equilibrar a oferta de espaços para a 

prática do desporto, entre as necessidades e interesses particulares de 

aperfeiçoamento de uma minoria de praticantes, e uma mesma minoria mas de 

alto nível. O planeamento dos espaços para o desporto deve significar o 

atendimento a todas as necessidades e à fundamental definição de prioridades. 

É necessário munir a decisão política de estudos adequados sobre a realidade 

desportiva local, de modo a que se conheça a situação num dado momento e a 

sua previsível evolução (Conceição, 2007). Segundo Feitais (2008), em 

complemento ao planeamento de infraestruturas desportivas, deve ter-se 

sempre em conta a questão do agrupamento ou dispersão dos equipamentos a 

desenvolver.  
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Ao mesmo tempo, deve ter-se em linha de conta o tipo de espaços a ocupar 

bem como quem vão ser os seus potenciais utilizadores, não obstante o 

ajustamento de vários equipamentos desportivos num mesmo complexo, que 

proporcionará economias de escala que facilitarão a gestão, reduzindo custos 

na manutenção e ao nível dos recursos humanos. 

No ordenamento do território deve prevalecer o equilíbrio entre o homem e o 

espaço. Falamos em ordenamento precisamente por se centrar no plano, na 

gestão da ocupação do espaço, potenciando o mesmo e as suas instalações, 

mas com respeito pelo mesmo e pelos seus recursos limitados. É por isso 

nosso entendimento que tal planeamento tem que ser pensado e refletido 

compreendendo a estrutura das ocupações humanas: a sua diversidade, as 

suas inter-relações e interações e a complexidade das razões que justificam 

cada uma delas.  

São diversos os tipos de ocupação do homem no território; são diferentes os 

usos impostos ao solo. São variados os aglomerados humanos, diferentes em 

dimensão, em características e em expectativas, pelo que cada vez mais se 

justifica o estudo do território e dos usos que lhe vão ser impostos, em 

consonância com as necessidades sentidas. 

Januário (2010) assume que a gestão autárquica deve procurar a obtenção de 

maior rentabilidade ao menor custo, isto é, deve ser rentável do ponto de vista 

social, desportivo e se possível económico, garantindo um serviço de qualidade 

que responda às exigências atuais e futuras no município e, sobretudo dos 

munícipes. Na atualidade, e como o desporto passou, claramente, a constituir 

um campo em que impera a decisão política, este setor, deverá manter-se 

sempre como “garante” dos direitos do cidadão e das responsabilidades 

públicas, salvaguardando, portanto, o interesse e o bem comum dos munícipes 

sobretudo nesta época de incerteza económica e social como a que atualmente 

vivemos. Indispensável é que os critérios de gestão permitam facilitar o seu uso 

e garantir níveis de qualidade e otimização que estejam de acordo com os 

investimentos realizados (Delgadinho, 2011). 
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1. CONCLUSÕES

Após o estudo e interpretação dos dados, da análise documental de textos de 

referência e da tarefa descritiva e interpretativa passamos a apresentar as 

principais conclusões do nosso relatório: 

Perspetiva-se o desporto como fenómeno social e organizacional, que deve 

estar ao alcance de todos e à medida de cada um, segundo as oportunidades 

criadas e a criar. 

A carta desportiva municipal de Matosinhos, estudo sistematizado de 

inventariação e análise dos recursos desportivos, é uma base de trabalho que 

permite o desenvolvimento de estudos de diagnóstico da realidade desportiva 

do concelho e o planeamento da utilização do espaço de acordo com tais 

estudos. 

A definição dos utilizadores-tipo das instalações desportivas e o estudo de 

atitudes, comportamentos e práticas dos munícipes em relação ao desporto, 

são contributos adicionais indispensáveis para a formulação de uma Estratégia 

Municipal de Desenvolvimento Desportivo. Só assim será possível identificar, 

em bases sólidas, eventuais défices de instalações e serviços desportivos, 

promover os valores do desporto para todos e estabelecer adequadamente as 

prioridades de desenvolvimento. 

A Carta Desportiva apresenta-se também como um ponto de partida de 

máxima relevância para o desenvolvimento do sistema de informação 

georreferenciado de equipamentos e serviços desportivos, sistema de 

informação este que permite avaliar e gerir eficientemente, de forma integrada, 

questões como a utilização dos espaços desportivos; a programação de 

iniciativas desportivas atendendo aos recursos disponíveis; os pontos de 

convergência entre as políticas desportivas e as políticas de transporte no que 

diz respeito aos aspetos da mobilidade para fins da prática desportiva, entre 

outras. 
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A avaliação das necessidades de instalações desportivas, imposta pelos 

grandes planos de ordenamento do território, tem sido feita tendo por base 

indicadores cujos fatores de ponderação são os valores populacionais. No 

entanto, dado que a população não é alvo de qualquer caracterização, esta 

mantém-se sempre abstrata durante o processo de planeamento. 

Este facto conduz a uma lacuna de conhecimento quanto à tipologia das 

instalações e quanto ao seu ajustamento face às necessidades da população 

objeto de análise. Ou seja, a procura não é levada em conta, salientando-se a 

necessidade de estudos complementares de programação. 

Consideramos, inclusive, esta falta de ligação à população, às suas 

características e tradições, aos seus interesses e aptidões, como o maior gap 

na aplicação do método urbanístico ou dos standards (m2/hab). De facto, este 

método não nos permite cruzar as especificidades da população com as suas 

reais necessidades. Tome-se o exemplo de Leça do Balio que se apresenta 

como uma das freguesias com os valores mais abaixo do padrão de referência 

mas que, considerando por sua vez que é uma das freguesias mais 

envelhecidas do concelho, muito provavelmente a oferta atual é suficiente para 

dar resposta às necessidades daqueles munícipes. 

Comporta assim, este método, alguns erros, dado ser excessivamente 

esquemático, não tendo em atenção as diferenças entre as áreas 

populacionais e as suas características próprias (classes sociais, género ou 

idade da população) tornando-se, sobretudo, muito desequilibrante para as 

áreas mais densamente povoadas. Assim por  exemplo a freguesia de 

Matosinhos, que, em sendo uma das freguesias com maior número de 

instalações desportivas e de habitantes, se apresenta, apesar disso, muito 

abaixo do padrão de referência (4m2/superfície). 

Tendo em conta os constrangimentos diagnosticados, deverá ser definido um 

programa de desenvolvimento dos recursos e equipamentos desportivos em 

conformidade. 
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Tal programa, para além de ser adaptável a uma procura que se prevê 

crescente, deverá, antes de mais, ser proactivo na intenção de disponibilizar 

instalações e serviços desportivos acessíveis à generalidade dos cidadãos. 

Deverá ser objeto de um subprograma específico um sistema de monitorização 

e de manutenção da qualidade e conservação dos recursos desportivos. Será 

de realçar ainda a formulação e implementação de um plano de adaptação 

orientado para as acessibilidades e prática do desporto para todos. 

Em última análise, e no sentido de rentabilizar os recursos disponíveis e evitar 

a subutilização de instalações, é necessária a cooperação e parceria entre os 

diversos agentes desportivos. Para o efeito, e em nossa opinião, é 

imprescindível que a autarquia desenvolva os meios que possam potenciar o 

seu papel na intermediação, fomento e regulação perante o fenómeno 

desportivo.  

Pela análise do nosso estudo verificamos que na última década tem a 

autarquia apostado em instalações de grande escala, numa perspetiva de 

massificação e que a relação entre o número de instalações e a população 

residente não é homogénea. No entanto a justiça é uma extravagância da 

perspetiva e não um valor universal (Carlos Ruiz Zafón, 2008, p. 220), devendo 

as entidades envolvidas no processo ter a capacidade de ver além de 

definições, conceitos e valores milimetricamente definidos, ajustando os 

mesmos às vivências reais. 

A rede de instalações desportivas, indispensável ao desenvolvimento 

desportivo local, deverá estar articulada com as necessidades resultantes 

desse desenvolvimento desportivo local. 

Concluímos ainda que, de 2004 a 2013, existiu essencialmente uma 

preocupação crescente por parte da administração municipal em requalificar as 

suas instalações, apostando claramente não no contínuo crescimento do seu 

parque desportivo (segundo os mesmos moldes de afirmação desportiva entre 

1991 a 2004), mas na qualidade da oferta das instalações desportivas 

generalistas.  
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Acreditamos que esta preocupação com a tangibilidade, conforto e qualidade 

das instalações, permitiu à administração municipal potenciar uma maior 

procura pelas suas instalações e serviços associados, otimizando a sua 

ocupação e utilização. Em nossa opinião,  e muito embora consideremos 

correta a opção da autarquia quando se propôs/ propõe construir instalações 

cada vez mais próximas dos diferentes núcleos populacionais, numa 

pluralidade de locais, continua a notar-se alguma assimetria na distribuição das 

instalações, devendo manter-se, por isso, o esforço na eliminação desses 

desequilíbrios. 

As características tipológicas e a distribuição geográfica dos espaços para o 

desporto deverão obedecer a uma adequada articulação com os demais 

fatores de desenvolvimento desportivo local. A programação das instalações 

deverá atender à crescente segmentação de prática desportiva, traduzida em 

diferentes expressões e práticas do desporto. 

A mono ou polivalência das instalações requer um cuidado especial sentido de, 

otimizando os recursos disponíveis, melhor corresponder às necessidades e 

características das diferentes modalidades desportivas e às formas de as 

praticar. Estas considerações remetem para a necessidade de fazer depender 

a política de espaços para o desporto de um adequado planeamento, de modo 

a que este prevaleça sobre o uso social espontâneo na gestão do território no 

que ao desporto diz respeito.  

Ao nível autárquico, a política pública desportiva é consensualmente entendida 

pelos diferentes autores estudados, como o conjunto de ações e processos 

desenvolvidos pelo município, com o objetivo de cumprir as competências que 

lhe são atribuídas pela legislação em vigor, no domínio do desenvolvimento 

desportivo e que este assume sob a forma de Plano de Atividades. 

A autarquia de Matosinhos, por meio da sua vereação de desporto e da sua 

empresa municipal MS – Matosinhos Sport, EEM, tem uma política desportiva 

municipal perfeitamente estruturada e de sucesso explícito. 
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É a essa estrutura e a essa política que se pode atribuir, em nossa opinião, a 

responsabilidade de, mesmo em eminente crise, a afluência aos espaços 

públicos desportivos não ter diminuído. 

Entendemos que isto se deve, em larga medida, a uma educação desportiva, 

de longa data, da responsabilidade da intervenção precoce da autarquia em 

termos da acessibilidade do desporto para todos. Todo este trabalho 

desenvolvido, é nossa opinião, fruto de esforço e de aprendizagem; de vontade 

de envolver os munícipes no desporto, de os aproximar. E é esta inequívoca 

aproximação que, também em nossa opinião coloca em primeira linha, a título 

desportivo, a autarquia de Matosinhos. 
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2. Sugestões 

Em ultima análise, e considerando tudo quanto antes vem dito, arriscamos 

algumas sugestões cuja implementação poderá, em nosso entender, otimizar o 

trabalho que vem sendo feito pela autarquia: 

- Caracterizar o modo de ocupação do tempo livre da população do concelho 

de Matosinhos; 

- Identificar a motivação que leva à prática de atividade física e/ou desportiva e 

o nível de participação desportiva atual; 

- Identificar e tipificar as necessidades expressas pelos vários grupos da 

população, definir as suas aspirações e expectativas a um nível desportivo; 

- Analisar a carta desportiva municipal de acordo com a nova reorganização 

administrativa do território das freguesias; 

- Atualizar a carta desportiva municipal em Matosinhos a título geral e não só 

na perspetiva das instalações desportivas municipais; 

- Calcular a vida útil (depende da ocupação e ao mesmo tempo do tipo de 

modalidades praticadas) das instalações desportivas municipais;  

- Catalogar as instalações segundo coordenadas GPS; 

- Analisar as instalações desportivas que cumprem os planos de emergência; 

- Ampliar e diversificar os dados ao nível do SIG – analisar as áreas de 

influência das instalações desportivas bem como a população residente nessas 

áreas; mapear por modalidades e freguesia; caracterizar a população para uma 

melhor compreensão das suas necessidades e apetências para um 

mapeamento mais alargado e real; face à caracterização da população 

identificar os pontos/áreas mais deficitários.  
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